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الم ظذ حمّؿد إموم إكٌقوء وادرشؾغ وظذ  الرحقم بسم اهلل الرمحن ًّ وافصالة واف

 آفف افطّقٌغ افّطوهريـ ومجع صحٌف ومـ تٌعفؿ بنحًون إػ يقم افّديـ .

ّٓ بوهلل ... أرجق مـ اهلل أن يتؼٌّؾ مـّل ظؿع حلؿد هلل افذي أظون ظٌده ا ... ومو تقؾقؼل إ

ؽؾ ضقّى ومجقؾ فؽّؾ افعؾامء وافػؼفوء وأهؾ بودظوئل . ذم شٌقؾ فغي ـتوبف افعظقؿ ..

 ؿرأت هلؿ وتعّؾؿً مـفؿ إمقات مـفؿ ؿٌؾ إحقوء ...  ادعرؾي وافعرؾون افذيـ

معل ...شفرا .. وخدمي ... أشلل اهلل هلو دوام افصّحي  افًـغصؽرا ّٕمل افتل حتّؿؾً 

 ؿًـطقـّقو... تؾؽ افؼًـطقـّقي افتل ظّؾؿتـل معـك أن أـقنأّمل  وافعوؾقي ...

ذم صؽر خوص ٕشتوذي وادؼف ظذ بحقثل إـوديؿقّي ) موجًتر ودـتقراه 

افذي ٓ يٌخؾ بوفـّصقحي ...  "ورة ـــل بظٌد افغ "( إشتوذ افدـتقر 2جومعي شطقػ 

                                                                      مًوفؽفو ...  مثول وؿدوة فؽؾ بوحٌ كزيف ... يٌتغل احلؼقؼي ..ويًؾؽ
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         مؼّدمة :  

ـوكً افدراشوت إدبقي وافـؼديي تتقزع ظز أؿوفقؿ ظديدة مـ خريطي ادـوهٍ         

وفؽـ ادؼوصد ، وـؾ إؿؾقؿ يدظل افؼظقي أموم أخر، تتزاحؿ ؾقام بقـفو، وافعؾقم

هذه إؿوفقؿ ـوكً دؿؾؽي  حلؼقؼي ؛أنادشسـي هلذه افدراشوت ـوكً تـطؼ بؾًون ا

وذم افػسة ، وؽوبً معودفو ظـفؿ بػعؾ افزمـ وافظروف، تـوشوهو افدارشقن، واحدة

وبعد حتؼقؼ ذم مًوءٓت افدراشوت افـؼديي وإدبقي ؛مـ أيـ وإػ أيـ تًر ، إخرة

ؾ أظامل رـوهبو ؟ وأيـ تصى رواؾدهو ؟ طفرت معومل ادؿؾؽي افؼديؿي مـ جديد بػض

واتضح أن آدموهوت ، افٌحٌ ظـ أشوشوهتوو، افتـؼقى واحلػر ظـ توريخ ضٌؼوهتو

ٓ تؽتًى ذظقتفو إٓ مـ خالل وٌط أصقهلو ، ادتـوِزظي حقل محك افـص واخلطوب

فؼد ، وتصحقح ظالؿوهتو مع اإلمزاضقريي إم افتل مو ثٌتً وظودت إٓ وذم كػًفو أمرُ 

ؾ أن تؼيص ادامفؽ ادتعددة افتل ؿومً كقوبي ظـفو ذم زمـ فقس مـ أج، ظودت افٌالؽي

إجراءاهتو ووٌط ظالؿوهتو وتصحقح ، إكام مـ أجؾ اشتعودة هذه إؿوفقؿ، هتؿقشفو

، إكـو ذم ظك افٌالؽي ؛حقٌ هتقؿـ بًؾطوهنو ظذ اخلطوب وجقدا وإكشوء، وحدودهو

 وظذ ؿراءتف تؾؼقو .

راشوت افتل تريد أن تعطل فؾٌالؽي مًتحؼفو خوصي وهذا افٌحٌ يًتظؾ بوفد            

ؾوفدراشوت افغربقي شورت صقضو بعقدا ذم تقشقع حدود بالؽتفو بغ ، ذم فغتـو افعربقي

وؽرهو مـ اخلطوبوت افتل أصٌح هلو بالؽتفو اخلوصي ، افشعري واإلؿـوظل وافندي

تفو ظذ ؾعوفقوت تٌـل صٌؽو ،وتـضقي مجقعفو حتً بالؽي ظومي ؛حتتضـ إكقاع، هبو

، ومل تصؾ افدراشوت افغربقي إػ هذا افقظل، افؾغي ذم احلقوة اإلكًوكقي ختققال وتداوٓ

وؾفؿ جزئقوهتو وادراحؾ افتل ، وإظودة ؿراءهتو، إٓ بعد افتـؼقى ظـ افٌالؽي افؼديؿي
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وهذا مو صـع كجوح افدرس افـؼدي ، وافتػوظالت افتل خووً ؽامرهو، مرت هبو

م حوفي افتٌعقي افشؽؾقي افتل يعوين مـفو جزء ٓ يًتفون بف مـ افدرس افـؼدي افغريب أمو

وافؽشػ ، بوفتـؼقى ظـ خؾػقوتف، ؾنذا متؽـو مـ ؿراءة مووقـو افثؼوذم وافٌالؽل، افعريب

ويطرح ، وحمووفي إجراء ؿراءة داخؾقي ؛حقٌ يػفؿ افًوبؼ ذم وقء افالحؼ، ظـ أكًوؿف

، ظـدهو يؿؽـ افـفقض بوفدرس افـؼدي وافٌالؽل ،شمال افتؾؼل وبـوء افعالؿوت

 ومل ٓ إؾودتف .، وآشتػودة مـف، ويتؿؽـ حقـفو مـ حموورة أخر

، خوصي ذم ادـوهٍ افتعؾقؿقي، إن افٌالؽي افعربقي ٓ تزال ترؿص ذم إؽالل                

 "ؿد أيـعً ...إين أرى رؤوشو  "ذة ذم ربقع افقضـ افعريب يّتخذون مـ وموزال إشوت

كؿقذجو فقؼحقا بف آشتعورة وـلّن افعربقي بلشوفقٌفو وؿػ هبو افزمـ وظؼؿً فقٌؼك 

اإلجراءات و أمّ ، ؾقفو صوهد وحقد ظذ أحد أـز أؾـوهنو وهل شؾطـي آشتعورة

افتطٌقؼقي افتل تتخذ مؼقٓت افٌالؽي وأبقاهبو  حمقرا فؾتطٌقؼ ظذ افـصقص 

ضراز رؾقع ادًتقى خوصي ظـدمو كجد دراشوت يٌحٌ  واخلطوبوت ؾفل مفزفي مـ

ـي وٓ كجد ذم هنويي افدراشي مّزرا أصحوهبو ذم طقاهر بالؽقي وؿـ خطوبوت معقّ 

ٌّعفو وـذفؽ ٓ كجد هدؾو مـ دراشتفو كوهقؽ ظـ إمهول إصقل افـظريي افتل ، فتت

ظز تورخيفو مو  وكجد ادموهوت افٌالؽي افعربقي افػوظؾي، تؼػ خؾػ افػروع افتطٌقؼقي

ومؼوصدهو افتل تًر ، ومل يؽشػ ظـ ـثر مـ مؽقكوهتو، وؽر مػفقمي، تزال مغقٌي

وتعؿؾ ظذ ، وؿد تصدت ذم افعؼقد إخرة دراشوت جودة تلخذ مـ افغرب، تٌعو هلو

وتعؿؾ ، ـشػ افساث وحموورتف ذم ؿراءة متػوظؾي ٓ تتحقز فطرف ظذ حًوب أخر

فقاؾد بػفؿ أصقفف وتٌغ خؾػقوتف ومتحقص افـظر ذم مؼوصد ظذ احسام اجلديد ا

إكام فتمدي ، وٓ تؼػ أموم ضقد افساث افشومخ فتمدي افدظقات ٕصحوبف، أصحوبف
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واجى افػفؿ ـام أمركو ذم ديــو ومـوهٍ ظؾقمـو وافٌحٌ ظـ أجقبي مو يزال افقاؿع 

هؽذا تتٌغ ، يؿ افعتقدوفتؼقؿ حقارا بغ افقاؾد اجلديد وافؼد، واخلطوب يـتظراهنو

، فؾؼورئ أظامل جودة ذم افًوحي افـؼديي وافٌالؽقي افعربقي ؛مثؾ أظامل ظٌد اهلل صقفي

وؽرهؿ ممـ أخؾص ، وحمؿد افعؿري، وحمؿد مشٌول، وحمؿد مػتوح، ومحودي صؿقد

، فؾٌحٌ وافتـؼقى ومتوبعي افتطقر افذي صفده افدرس افٌالؽل افعريب بؿؽقكوتف افغـقي

راشوت افتل أخذت ظذ ظوتؼفو مفؿي تعد اخلطقة إشوشقي ذم بـوء سح هذه افد

 .فتل تتـوشى مع هقيتـو ومـطؾؼوتـوافػفؿ وافٌقون وتلشقس ادعرؾي ا

وـون اختقور ادقوقع ممشًو ظذ متوبعي حرـي افٌحٌ افتل تتًورع حوفقو ذم             

واختٌورا فإلمؽوكوت ، فألكًوقوـشػو  ، ودراشي، حتؼقؼو، جمول افدراشوت افٌالؽقي

ؾوفٌالؽي افعربقي ذم أمس احلوجي إػ إظودة ؿراءة تورخيفو مـ افـشلة إػ افعك ، افتطٌقؼقي

ويعقد ظذ مًومع افؼّراء وأذهوهنؿ ، ر مو ؿوفف افًوبؼقنوفًـو ذم حوجي دـ يؽرّ ، احلويل

شتوذ ادراؽل حؽويي اجتفد ذم حتصقؾ بعض مـ أضراؾفو إشتوذ صقؿل وقػ أو إ

ؾلوفئؽ ؿد ، أو بدوي ضٌوكف أو ؽرهؿ مـ رواد افٌحٌ افتورخيل فؾدرس افٌالؽل

وبام ـون مفّقل فقػفؿقا مـ خالفف أكًوق ، ؿومقا بقاجٌفؿ بام ـون متقؾرا حتً أيدهيؿ

وكؿّحص ؾقام أضؾؼقه مـ أحؽوم إن ، وظؾقـو افققم أن كزيد ظؾقفؿ، افدرس افٌالؽل

ٌّفـو ظؾقف وأصؾحـو خؾؾفصقابو أمًؽـوه وإن خ  .طل ك

وافتـؼقى ذم أصقل افدرس افٌالؽل ظـد افعرب تتطّؾى افّرجقع إػ افٌدايوت            

وٓ يؽػل ، افتل ؽوفٌو مو كـًوهو ذم حديثـو ظـ افٌالؽي وهل إصؾ افذي كٌعً مـف

ل بؾ جيى احلديٌ ظـ ادموهوتف وخوصي مـفو تؾؽ افت، افقؿقف ظـد تراثـو افٌالؽل

وتتوفً ظؾقفو ، ظوصً ظذ اهلومش وأشوءت إفقفو افؼراءات بام تقصؾً إفقف مـ كتوئٍ
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ٓكؽتػل هبذا بؾ كطؿح إػ ، افساـامت إـوديؿّقي فتتحّقل إػ أحؽوم جوهزة ظـفو

ووجدكو مؼوع حمّؿد افعؿري مـ أبرز ، دراشي كامذج مـ ادشوريع افٌالؽقي ادعوسة

، الهلو معومل رؤيي ظؿقؼي مـ مًتقيغ ؛ افساثل افؼديؿادشوريع افتل تّتضح مـ خ

ٌّعـو خطقات مؼوع ، وـذفؽ ادعوس مـ خالل مـجزات افٌالؽي اجلديدة  وتت

 افّرجؾ ودرشـو أهّؿ معودف .

وفؽـ حًٌف أّكف مجع بغ ، إّن هذا افعؿؾ ٓ يّدظل افشؿقل وافؽامل مـ ـؾ جوكى        

ربّقي وتطّقر أكًوؿفو وتوبع أحد أـز مشوريعفو ذم افػسة افتـؼقى ظـ أصقل افٌالؽي افع

ادعوسة آخذا بوفساث افعريب اإلشالمل مـ جفي ومًتعقـو بام صؾح وتـوشى مع 

ظؾقمـو وفغتـو وظؾقمفو وآداهبو اجلؾقؾي فؽل ٓ كؽقن ممّـ حيّؿؾقن افساث مو ٓ يتحّؿؾف 

إّن ، ط ٔراء افغرب وتؼديًو هلؿأو كّدظل إؾالشف ذم جوكى مـ اجلقاكى اّتٌوظو ؾؼ

بالؽتـو افعربّقي هل ادػتوح افذي مّؽـ  ظؾامؤكو إجاّلء مـ ؾفؿ افؼرآن افؽريؿ 

فؼد ـوكً افٌالؽي ممؾؽي ترتٌط هبو ـوؾي افعؾقم افؼظقي بوظتٌورهو ، واشتـٌوط أحؽومف

مـوهٍ افـؼد  ٕنّ ، كريد هلو أن ترجع إػ هذه ادؽوكي، ؿّؿي افعؾقم افؾغقّيي وإدبقي

ادعوس فألشػ افّشديد تٌّغ فؾذيـ هّؾؾقا هلو أهّنو ممّشًي ظذ كصقص إبداظّقي ؽربّقي 

ؾؿثال مـ أيـ جُلـقً بٌالؽي افّند فقٓ اشتـٌوضف ، ؽريٌي ظـ كظوم فغتـو افعربّقي اجلؾقؾي

مل ومـ أيـ  فؾشؽالكقغ افروس أن خيرجقا ظذ افعو، ٔفقوهتو مـ كص مورشقؾ بروشً

بؿػوهقؿ ادفقؿـي وإشؾقب وافتغريى فقٓ كصقص افشعراء ادًتؼٌؾقغ ذم روشقو ؟  

وٕهؾفو احلؼ ذم ذفؽ ، إّن مـوهٍ افـؼد ادعوس ممّشًي إجرائقو ظذ كصقص ؽربقي

وممّشًي كظريو ظذ رؤيي ؾؾًػقي وديـقي ؽربقي إّمو هيقدّيي ، ؾفؿ يًعقن فدراشي فغوهتؿ

ـقػ يـجح افـؼد افعريب ذم اختوذ هذه ادـوهٍ شٌال ، ك إحلودييوّإّمو مًقحّقي أو حت
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فؾؽشػ ظـ مجوفقوت أدب خيتؾػ شقوؿف ظـ شقوؿفو وختتؾػ ظؼقدتف ظـ ظؼقدة 

إّن ادـوهٍ احلؼقؼي بدراشي أدبـو افعريب وافؽشػ ظـف هل تؾؽ افتل تًتؼل مـف ، أهؾفو

 هذه افؾغي وهذا إدب .  وترجع إفقف وتػفؿ أخر وتًتػقد مـف بؼدر مو تًؿح هلو

 "مو زافً ـؾامت إشتوذ أمحد حًـ افزيوت ؾقام ؿوفف ظـ افٌالؽي ذم ـتوبف ادؿّقز            

و اجلدل "خوّصي ّدو ؿول:، تراود ؾؽري وتدخؾ صغوف افؼؾى مـّل "دؾوع ظـ افٌالؽي 

)  "و إفقفام معو ؾوفٌالؽي إذن تقّجف إػ افعؼؾ أو إػ افؼؾى أ "وؿقفف : "ظصى افٌالؽي 

مو افػرق بغ مو ؿوفف افزيوت رمحف اهلل وبغ مو يـؼه ، ( 20/21دؾوع ظـ افٌالؽي ص

افعرب افققم ظـ صويقؿ  بردون ) ( مـ دراشوت وتطٌقؼوت ظذ اددوكوت افـثريي 

إّن افٌالؽي افعربّقي حتقي مو هق إؿـوظل ومو هق مجويل ، وافشعريي حقل احلجوج وآفقوتف

متزج بقـفام حًى مؼتضقوت إحقال مثؾام ظّز ظـ ذفؽ ؾطوحؾي افّدرس صعري و

 افٌالؽل ذم تراثـو افعريب اإلشالمل افعتقد .

ذم هذا افعؿؾ يروم افٌوحٌ افؽشػ ظـ هذه إصقل اإلؿـوظقي / افتقاصؾقي          

اشي ودر، وافٌحٌ ظـ حؼقؼي وطقػي افٌالؽي، وافشعريي اجلامفقي ذم افٌالؽي افعربّقي

كؿقذج معوس ؿرأ افٌالؽي حًى معطقوت افدرس اجلديد وهق مؼوع افعؿري 

وٓ ، افذي أؿؾ مو يؼول ظـف أّكف أّول ؿراءة ظربّقي كؼديي جوّدة فؾؿـجز افٌالؽل افعريب

اختؿرت ، كجد افدارس ؾقفو مغؿقرا بوفـظريوت افغربقي بؼدر مو هق ؿورئ ممّحص هلو

 فتتجذ ظذ رؤيتف وإجراءاتف .  احلؼوئؼ ذم ظؼؾف ردحو مـ افزمـ

 بوعافقة حمّؿد عبد الرزاق .أ

 قسـطقـة
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، كجقب مًوفؽفو، ؾؽي افٌالؽي افعربقي ادسامقي إضرافكؼػ ظذ أرض مم            

وإظودة ، ذم رحؾي تٌدأ وٓ تـتفل ؛ٓـتشوف ادجفقل وادغؿقر مـ مدائـفو، ودروهبو

متخذيـ مطويو افٌحٌ افعؾؿل افذي حتدوه ، مـفو افدارشقن ف ظؾقفعرّ ؼ ممو تافتحؼ

مي مو جيـقف ؿراءة ظامدهو وتؼف ظذ شال، اخلؾػقي ادعرؾقي افساثقي حورشو وووبطو

رؽٌي مـفو ذم إظودة ، افتل دخؾً افدرس افٌالؽل ادعوس، افـظريوت افٌالؽقي اجلديدة

 وتـظر افٌالؽي افعربقي فؾقؿقف ظذ إمؽوكقوهتو افػّذة إجرائقو.، وؿراءة، تلريخ

كف ـون ٕ، وفقس مـ افغريى أن تعقد افدراشوت ادعوسة إػ ادقدان افٌالؽل            

ـوكً تـتؿل ، ؾؤفقوت افتل اهتؿً هبو آدموهوت افـؼديي ادعوسة، ؽوئٌو حورضا

وكجد ، وتؼع وؿـ اهتاممف، بشؽؾ أو بآخر إػ جزء مـ جزئقوت افدرس افٌالؽل

ؾوفٌالؽي إرشطقي أظقد اـتشوف متـفو مـ ، ذفؽ ظـد افغرب ـام كجده ظـد افعرب

ٌقّـقا ادرجعقي افشومؾي فتطٌقؼوهتؿ وبحقثفؿ فقت، ورجع افدارشقن إفقفو، جديد

أمو اجلوكى افعريب ؾؼد ـوكً افٌالؽي خمزكو تمخذ مـف اإلجراءات ، وافتداوفقي، افشعريي

و إػ تمخذ جزئقوت مـف دون مراظوة اكتامئف، افتطٌقؼقي وتـتزع مـف إؾؽور وادـطؾؼوت

افتـود أو اجلفؾ  ومع، كًؼ بعقـف يقجى افتعومؾ معفو بخصقصقوت كوبعي مـف

ويضوف إفقفو مزج ، خُتؾط ادػوهقؿ وتتضورب ادشوريع افٌالؽقي، بخؾػقوتف ومؼوصده

هذه افظقاهر اشتدظً افدراشوت افعربقي ، ؽريى مع ادـوهٍ افـؼديي ادعوسة

وافتل تـحق كحق افدراشوت افغربقي ذم إظودة اشتؽشوف ادجفقل ، افٌالؽقي ادعوسة

، أو تطٌقؼوتف، دون أن تؽقن كًخي ضٌؼ إصؾ ظـ آراء افغرب، ـو وادغقى مـ بالؽت
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ؾؾؽؾ ؾريؼ فغتف وكصقصف افـوبعي مـ ، أو أحؽومف ظذ توريخ افٌالؽي أو طقاهرهو

 ومرجعقوت تتؽوثػ ظديد افرواؾد فٌـوئفو .، أصقل ثؼوؾقي

 بالغة جديدة أم بالغات كوعقة ؟شمال دم جديد البالغة : .0

 La nouvelleؿ أن كشر ذم بدايي بحثـو إػ  أن افٌالؽي اجلديدة )ومـ ادف           

rhétorique) ، أو افدرس افٌالؽل اجلديد ؿد مر بؿراحؾ مـذ دخقفف إػ افٌحقث

إذ كجد مجوظي مـ افـؼود ادعوسيـ وظذ رأشفؿ ظٌد ، افعربقي ادفتؿي هبذا افشلن

وريثي فؾٌالؽي افتل موتً أو ( stylistiqueافًالم ادًدي افذي اظتز إشؾقبقي )

وأصٌحً مػوهقؿفو ٓ تصؾح دؼوربي اخلطوبوت بؾفجي تتجـّك ظذ افٌالؽي أو ، رحؾً

وإذا تٌقـو "وذم ذفؽ يؼقل : ، تًتحي افٌالؽي افغربقي وتؼيص اجلوكى افعريب مطؾؼو

 ووريثتفو، مًؾامت افٌوحثغ وادـظريـ وجدكوهو تؼرر أن إشؾقبقي وفقدة افٌالؽي

 (1)"معـك ذفؽ أن إشؾقبقي ؿومً بديال ظـ افٌالؽي ، ادٌوذة

ؾنن افٌالؽي ٓ تضطؾع شقى بدور تورخيل ذم ، ـام هق واوح مـ ـالم ادًدي        

وكؾؿس مـ ظٌوراتف تؾؿقحو خػقو بلن إشؾقبقي ، ومعرؾي أصؾفو، تلصقؾ إشؾقبقي

وهذه ادرحؾي افتل كجد ؾقفو ، وأو بديؾ ظـف، بالؽي جديدة ؛بوظتٌور أهنو وريثتفو

أو بشؽؾ وؿـل ، افدارشغ افعرب يؼدمقن إشؾقبقي ؛بوظتٌورهو بديال ظـ افٌالؽي

...افٌالؽي مل تعد "وهذا مو كؾؿًف ظـد حمؿد ظٌد ادطؾى إذ يؼقل: ، بالؽي جديدة

                                                           
 .48ص:  0977، ظٌد افًالم ادًدي، إشؾقبقي وإشؾقب، افدار افعربقي فؾؽتوب فقٌقو تقكس (1)
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، ؿودرة ظذ آحتػوظ بؽؾ حؼقؿفو افؼديؿي افتل ـوكً تـوشى ؾسة معقـي مـ مووقـو

 (1)"افتل جيى ظذ افٌوحٌ ذم إشؾقبقي ووعفو ذم اظتٌوره و

وهذه افعٌورات ؾقام بعد تداوفتفو افدراشوت افتؿفقديي افتل هؾؾً             

وهذه ادرحؾي متقزت ، فألشؾقبقي؛بوظتٌورهو بالؽي جديدة تؼقم مؼوم افٌالؽي افؼديؿي

، فٌحٌ وؿـ هذا ادقدانبوتًوع افتـوول إشؾقيب فؾـصقص حتً تلثر ادموهوت ا

ٕكف مػفقم وقؼ إن مل يؽـ جمحػو ذم حؼ  وكحن لن كعتؿد هذا ادػفوم لؾبالغة اجلديدة

وؿد اظتؼد "بؾ وٓ تميده ممهالت إشؾقبقي هذا مو يؼقفف حمؿد افعؿري : ، افٌالؽي

 أن إشؾقبقي يؿؽـ أن تؼدم بديال حديثو فؾٌالؽي ...ؽر أن، إػ حغ، بعض افٌوحثغ

إشؾقبقي مو إن حووفً تثٌقً ـرشقفو ظذ افدـي افتل ـوكً تًتؼر ؾقفو افٌالؽي 

بوضؿئـون حتك اهتز مـ حتتفو ومول ظذ جوكٌف ٓكؽًور إحدى ؿقائؿف ادتؿثؾي ذم افٌعد 

 (2)"افتداويل 

أن ؾفؾ تًتطقع إشؾقبّقي ، إّن افٌعد افتداويل حورض بؼّقة ذم افٌالؽي افعربّقي              

وهل افتل مل تتؿّؽـ مـ ترؿقع هذا اجلوكى إٓ ذم ، تؽقن بديال ظـ هذا افّدر افعتقد

وٓ يؿؽـ أخذهو ـؼوظدة كٌـل ظؾقفو اظتامد ، دراشي هـريش بؾقٌ افتل تعّد يتقؿي

 إشؾقبقي بديال ظـ افٌالؽي .

                                                           
 ،0994 ،0مؽتٌي فٌـون كوذون، بروت فٌـون، طافٌالؽي وإشؾقبقي، حمؿد ظٌد ادطؾى،  (1)

 .354ص:

، ظومل 0جٓتف، ، وؿـ احلجوج مػفقمف وجموحمؿد افعؿري، احلجوج مٌحٌ بالؽل ؾام افٌالؽي ؟ (2)

 .20ص : ، 0ط، 2101افؽتى احلديٌ إربد إردن 
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د مـ وكحـ إذ كحؼؼ مػفقم افٌالؽي اجلديدة وكرصد تطقره افتورخيل كري             

وادؼوصد افتل ، وأفقوت افتطٌقؼقي، واخلؾػقوت افـظريي ، خالل ذفؽ حتديد ادػوهقؿ

 حرـً افدراشوت ادعوسة وجعؾتفو تعقد افـظر ذم افٌالؽي افعربقي .

إذن ؾوٕشؾقبقي فـ تؽقن افٌالؽي اجلديدة افتل ذم وقئفو تؿ افـظر إػ ادقروث             

ٓ كـؽر أظامل افدارشغ إشؾقبقغ ذم افؽشػ ظـ جقاكى افٌالؽل افعريب وإن ــو 

بؾ واظتامد ادػوهقؿ إشؾقبقي ـطرف مفؿ ذم افتـوول افٌالؽل ، مـ افدرس افؼديؿ

، (Heinrich plettاجلديد وهذا مو كجده ذم مؼقفي افعؿري حقل صـقع هـريش بؾقٌ)

هتتؿ بام هق ، الؽي ظوميإذ يؼقل معؾؼو ظذ آدموه افٌالؽل افذي يرمل إػ اصطـوع ب

وؿد تدظؿ هذا ادـحك بدراشوت ؿقؿي مـ ؿٌقؾ دراشي هلـريش "وتداويل معو :، ختققع

أظود ؾقفو إػ افقاجفي افٌعد افتداويل احلجوجل ، (1)بؾقٌ بعـقان :افٌالؽي وإشؾقبقي

 .(2)"هذا افٌعد افذي تػتؼده إشؾقبقي احلديثي ، فؾٌالؽي افؼديؿي

مع افتقور اجلديد افذي هيدف إػ آشتػودة مـ إشؾقبقي وافشعريي مع وهذا مو كجده 

 افتداوفقي ومٌوحٌ احلجوج دؼوربي اخلطوب وحتؾقؾف .

ثؿ جوءت مرحؾي ـوكً افدراشوت افعربقي ادعوسة ظذ اتصول بوفتقور              

ػوهقؿ افتل افتداويل ودخؾ مػفقم احلجوج واإلؿـوع واخلطوب افتلثري وؽرهو مـ اد

ترتد مجقعفو إػ احلؼؾ افتداويل افغريب خوصي مع مدارس احلجوج ويؼػ افعؿري ظذ 

                                                           
، أؾريؼقو افؼق، ادغرب / بروت فٌـون، هـريش بؾقً، افٌالؽي وإشؾقبقي، تر حمؿد افعؿري (1)

 م.0999

حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة، أؾريؼقو افؼق، ادغرب افدار افٌقضوء،  (2)

 .30، ص:2103 0ط
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رأس افدارشغ افذيـ  اشتػودوا مـ افؽتوب افرئقز : مصـػ ذم احلجوج )افٌالؽي 

  la nouvelle rhétorique traité de l'argumentationاجلديدة ( 

وشورظقا مثؾ افغرب إػ ، اكتؼت بغ افدارشغهذه افعٌورة إخرة افتل            

وهـوك مـ ؿك تًؿقي ، بالؽي جديدة (L'argumentation)اظتٌور كظريي احلجوج 

وؿـ ، افٌالؽي اجلديدة ظؾقفو مـ ؿٌقؾ مو صـعف ظٌد اهلل صقفي ذم دراشي ؿدمفو

ؽي افٌال"ـتوب:احلجوج مػفقمف وجموٓتف  وكًتطقع أن كؼرأ ؿقفف ذم هذا افصدد : 

اجلديدة ذم افعك احلديٌ بالؽوت ـام يؼقل روبقل .فؽـ يؿؽـ أن كعتز افٌالؽي افتل 

  (1)"جوء هبو بردون وتقتقؽو هل هذه افٌالؽي اجلديدة 

هـ( يعسف بلن افٌالؽي اجلديدة بالؽوت وهذا مو كريد 0431ؾعٌد اهلل صقفي )ت           

افعربقي ذم وقئف ؛ ٕن اظتٌور افٌالؽي  كحـ دراشتف وبقون ضوؿوت وإمؽوكقوت افٌالؽي

اجلديدة حمصقرة ذم احلجوج حيد مـ ؾعوفقوت أؿطوب ـثرة ـوفػعوفقي افتلويؾقي 

بؾ إن مو شتػصح ظـف دراشتـو ذم هذا اددخؾ هق ـشػ ظـ هذه ، وافشعريي ـذفؽ

 فقس، ورؤيي  دٌوحٌ افٌالؽي اجلديدة، افػعوفقوت ذم افدرس افٌالؽل افعريب افؼديؿ

 فؾؿؼوركي وإّكام فإلؾودة وافتؼريى وافـتلصقؾ .

، أو تـوؾر أؿطوهبو، واظتٌوركو افٌالؽي اجلديدة بالؽوت متعددة ٓ يعـل تـوزظفو              

كجد تداخال وتعوودا بغ هذه افٌالؽوت فتلشقس سح ، بؾ ظذ افعؽس مـ ذفؽ

ؼقي فتزود افدراشي افـؼديي بام وافعدة افتطٌق، بالؽي ظومي ممهؾي فتشؽؾ اخلؾػقي افـظريي

ويذـر حمؿد مشٌول بلن ادـجزات ، حتتوج إفقف دؼوربي اخلطوب افتداويل وافتخققع

                                                           
ظٌد اهلل صقفي، افٌالؽي افعربقي ذم وقء افٌالؽي اجلديدة )أو احلجوج (، وؿـ احلجوج مػفقمف  (1)

 .28، ص:0، ط2101، ظومل افؽتى احلديٌ، إربد إردن، 0وجموٓتف، ج



09 

افشؽالكقي وافدراشوت إشؾقبقي ٓ يؿؽـ أن حتؾ حمؾ افٌالؽي بؾ تعتز داخؾي ذم 

 .(1)دائرة افٌالؽوت ادتشؽؾي ظذ مدى توريخ آكًوكقي 

ـام يرى معظؿ ادػؽريـ افٌالؽقغ –ؾوفٌالؽي "ظذ ذفؽ ؿوئال : بؾ ويزيد              

بؾ إهنو مؽقن ضٌقعل ذم أصؽول افتقاصؾ ، موثؾي ذم ـؾ افـصقص –ادعوسيـ 

افذي ؿد يتجًد أحقوكو ذم جمؿقظي مـ افٌـقوت ، اإلكًوين ... هذا هق مقوقع افٌالؽي

افصقر وافقجقه إشؾقبقي وأحقوكو ذم جمؿقظي مـ ، اإلؿـوظقي )افٌالؽي احلجوجقي (

ذات افقطقػي افتحًقـقي )بالؽي ادحًـوت (وأحقوكو أخرى ؿد يتجًد ذم جمؿقظي مـ 

افصقغ افتعٌريي وافتصقيريي افتل تػرزهو خمتؾػ إجـوس وإكقاع وإصؽول 

 (2)"وافـصقص إدبقي ...) افٌالؽي إدبقي (.

ت ادعوسة ادتلخرة مـفو ظـويي بوفٌالؽوت وظذ هذا ادثول كجد ذم افدراشو             

، اخلوصي مثؾ بالؽي افروايي وبالؽي ادنح مثؾام ؿدمف حمؿد مشٌول ظـ بالؽي افـودرة

فؽـ يؿؽـ اشتـطوق ، مل تؽشػ ظـف كظريي افٌالؽي افعربقي، بوظتٌورهو كقظو هديو ؿديام

ووجقد هذه ، (3)افؽومـ مـ خالل افـصقص افقاردة وشقوؿوهتو افتل جوءت ؾقفو

ومػفقمفو ، افٌالؽوت افـقظقي حتً مًؿك افٌالؽي اجلديدة رضوري ٕٓ حيك معـوهو

وبـوء بالؽي ظومي ترجع إفقفو ، ذم جمول يضقؼ اخلـوق ظذ أؾوق افتل تريد اـتًوحفو

ومتدهو ـذفؽ بوخلصوئص افـقظقي ، وتًتؿد مـفو مٌودئفو افـظريي، افٌالؽوت اخلوصي

ل تًفؿ ذم بـوء ـؾقوت افٌالؽي ـعؾؿ ـع صومؾ يؿس ظؾقم اإلكًون وافت، ادشسـي

                                                           
 .7، ص2117، ادغرب، افٌالؽي وإصقل، أؾريقو افؼق، يـظر : حمؿد مشٌول  (1)

 .8ص: ، ادرجع كػًف (2)

 .2116يـظر :حمؿد مشٌول، بالؽي افـودرة، أؾريؼقو افؼق ادغرب،  (3)
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إذ اظتزت ممفػفو ، إػ هذا إمر(Groupe MUوؿد كٌفً مجوظي مق )، وافؾًون

افٌالؽي افعومي ؽزوا دـوضؼ ؽر مؽتشػي وجديدة تدخؾفو بالؽي تطٌؼ ظذ ـؾ أصـوف 

 (1)افعٌورة .

بوظتٌوره مصطؾحو جيؿع ظديد  افٌالؽي اجلديدة ؛ وهلذا أردكو أن كضٌط مػفقم            

فؽــو شـرـز ظذ افػروع إـثر كضجو وووقحو ، مثؾام شٌؼ وأن أذكو، افٌالؽوت

وذم وقئفو شـٌغ ، وبالؽي افتؾؼل، ـٌالؽي احلجوج وبالؽي افصقر أو بالؽي افشعر

ادؿقزة فف ظـ  وإمؽوكوتف افـظريي افتطٌقؼقي وخصوئصف، ممهالت درشـو افٌالؽل افؼديؿ

وكتخذ ، وافتل متّؽـف مـ بـوء سح تلشقز دـوهٍ افـؼد ادعوس، افـظريي افغربقي

كؿقذج دراشوت افعؿري ـؿثول تطٌقؼل فؾدراشوت افعربقي ادعوسة افتل وشعً 

وتعقد ؿراءة ادقروث افٌالؽل ذم وقء ، مػفقم افٌالؽي فتتـوول صتك أصـوف اخلطوب

، ٓ ظالؿي فف بتؼققؿفو، افـقع مـ افدراشي يًتفدف ؿراءة ادشوريعوهذا ، افقاؾد اجلديد

فؽـ ؿراءة ادؼوع مـ ورائفو حتؼقؼ ذم افـتوئٍ ، وادػووؾي بقـفو وبغ ادشوريع إخرى

وتقشقع فـؼوط مفد هلو ادؼوع ؿقد ، وحتؼؼ مـ افدرس افٌالؽل، ادتقصؾ إفقفو

 افدراشي  .

 ت الراهن لؾؼديم:تاريخ البالغة العربقة ومساءٓ .8

وإديب افعريب ؿد بدأت مـذ ظك ، ـوكً ظؿؾقي افتـؼقى ظـ افساث افعؾؿل            

يرى بلن مـ وؿػ ظذ إحقوء افساث كؼه ، فؽـ ادتتٌع هلذه احلرـي، افـفضي واإلحقوء

، مو ـون بنمؽوكف أن يتجووز هوتغ افعؿؾقتغ؛ بًٌى افظروف ادحقطي بف، وحتؼقؼف

ذم أحًـ إحقال دروشو وذوحو فؽتى بالؽقي بعقـفو مثؾ افتؾخقص وظؼقد  وكجد

                                                           
  .Groupe Mu ,Rhétorique générale, Édition du seuil, paris ,1982,p:158يـظر : (1)
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مع ؽقوب افـظرة افشؿقفقي افتل تتـوول توريخ افدرس ، اجلامن واإليضوح ...إفخ

، وـذفؽ ؽقوب فؾتحؾقؾ ادعؿؼ افذي يربط بغ آهتامم افٌالؽل، افٌالؽل ظـد افعرب

أمو ، كوهقؽ ظـ احلديثي، عرؾقي افؼديؿيواد، وبؼقي آكشغوٓت وادجوٓت افعؾؿقي

افتـٌف فٌالؽي افغرب ذم هذه افػسة )ظك افـفضي واإلحقوء( ؾنكـو كجد أثره ظـد 

افذي بغ اهتامم افغرب بوفٌالؽي وأن هلو ، (1)هـ( ذم ختؾقص اإلبريز 0291افطفطووي)ت

، ذم هنويوهتو وهذه افػسة مل تمرخ فؾدرس افٌالؽل افعريب إٓ، اشام هق :افريثقريؼل

وتلرخيف  (2)هـ( ذم ظؾقم افٌالؽي0371)ترمحف اهلل  وكجد ذفؽ مع مو ـتٌف ادراؽل

وؽره ممـ أوفقا بعض افعـويي افتورخيقي بوفٌالؽي افعربقي مع ، فعؾقمفو ذم مصـّػ آخر

آهتامم بوخلط افذي يـطؾؼ مـ اجلوحظ مرورا بوفٌديع وصقٓ ظـد اجلرجوين ثؿ 

تؽتز أمهقّي ذفؽ أهّنو تعؿؾ وظؿؾقي افتلريخ ، ٌف مـ تؾخقص وذوحادػتوح ومو يعؼ

اـتشوف إكًوق افتل تتحؽؿ ذم اددارس افٌالؽقي وامتداد ـؾ مدرشي وضريؼي ظذ  

بؾ ، وهذه افػسة ـشػً جزءا وئقال مـ افتوريخ افٌالؽل، تطٌقؼفو وتـووهلو فؾـص

هـ( ومـ توبعقه 739توشومهً ذم ترشقخ كؿقذج واحد هق كؿقذج افؼزويـل)

جعؾ ، بوفؼوح واحلقار ؛ظذ أمهقتفو إٓ أن تـووهلو بوظتٌورهو كؿقذجو أوحد فؾٌالؽي

 وصوهدا .، وذحو، تتصػ بصػي اجلؿقد متـو، هذه إخرة

                                                           
 .359، ص:0990يـظر :افطفطووي، ختؾقص اإلبريز ذم تؾخقص بوريز، مقؾؿ فؾـؼ، اجلزائر،  (1)

 م.2115، ظؾقم افٌالؽي، ادؽتٌي افعكيي، صقدا بروتأمحد مصطػك ادراؽل،  (2)
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: افٌالؽي تطقر وتوريخ افذي يعؾـ مـ ثؿ جوء ممفػ افدـتقر صقؿل وقػ         

اض حلقوة افٌالؽي ظذ مـوزل افتوريخ ذم درس خالل مؼدمتف أن مو شقؼدمف هق اشتعر

 (1)مـظؿ بحقٌ تتضح معومل تطقرهو ذم ـؾ مـزفي مـ جقؾ إػ جقؾ .

، وافرؽٌي ذم ادًح افتورخيل، وـذفؽ ـون افؽتوب إذ كؾؿس ؾقف جديي افعؿؾ         

امؾ وافعق، وحتديد مـشل افٌالؽي افعربقي، وتصـقػ تقوراهتو، ودراشي ادمفػوت افٌالؽقي

جوء مـ تقجف إفقف ، ادًوظدة ظذ ذفؽ وؿـقو .وافعؿؾ افذي ؿوم بف صقؿل وقػ

برؤيي جدفقي بغ افساث وادعوسة وهق إشتوذ محودي صؿقد ذم ممفػف: افتػؽر 

وصوحى هذا ادؼوع يؼر بلشٌؼقي ؽره فؽـف يـتؼد ضريؼتفؿ ، افٌالؽل ظـد افعرب

إػ ؽقوب جدفقي افساث ، جفي كظركومـ و، وشٌى هذا افؼصقر يعقد"بوفؼصقر 

مـ مـظقر ، ذم افغوفى، واحلداثي ذم هذه ادمفػوت وتصدهيو فدراشي افتػؽر افٌالؽل

 (2)"أحودي افٌعد 

وؿد جعؾ محودي صؿقد مـ اجلوحظ مرـزا يرصد مـ خالفف افدرس افٌالؽل ؿٌؾف 

 بوظتٌوره صخصقي معؾؿقي تلثرت وأثرت ذم هذه افٌالؽي .، وبعده

إن ظؿؾقي تلريخ افدرس افٌالؽل تؽشػ ظـ آدموهوت افؽزى افتل مقزتف       

ـذفؽ تػتح ادجول أموم دارد اخلطوب دعرؾي كقاؾذ أخرى دػوهقؿ ، وأثرت ؾقف

بالؽقي ؛ إن تـووفـوهو مـ وجفي واحدة أصوهبو اجلؿقد وافتؽؾس مثؾام مو حدث فؾٌقون 

، وشد أؾوق، ظذ كظريي افٌالؽي افعربقي هذا افتؼًقؿ افذي جـك، وافٌديع وادعوين

                                                           
 .5، دت، ص: 03دار ادعورف، افؼوهرة مك، ط، يـظر : صقؿل وقػ، افٌالؽي تطقر وتوريخ  (1)

محودي صؿقد، افتػؽر افٌالؽل ظـد افعرب، أشًف وتطقره إػ افؼرن افًودس، دار افؽتوب   (2)

 .02ص:3، بروت فٌـون، ط2101اجلديد ادتحدة، 
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وحجى وجفوت كظر ؿدمً تؼًقامت أخرى اكعؽًً ظذ ممورشوت حتؾقؾ اخلطوب 

وهلذه آظتٌورات وؽرهو كرى رضورة إظودة ؿراءة افٌالؽي افعربقي دون ، بوإلجيوب

ًتؼوة خوصي إذا ـوكً هذه افؼراءة تعتؿد مػوهقؿ م، هتؿقش أو اشتثـوء تقور مـ تقوراهتو

افتل شٌؼ وأن أظؾـ افتل تتقاؾؼ مع افرؤيي افٌالؽقي افعربّقي مـ افٌالؽي اجلديدة تورة 

بؾ إن هذه ، وتورة مـ افساث افعريب افذي تعّددت آؾوؿفأصحوهبو ظـ تعدد وجفوهتو 

وافًقوق احلضوري ، ورخيل افذي كشلت ؾقف هذه افٌالؽيافؼراءة جيى أن تراظل ادفد افت

، فؽـ ـثرا مـ افدارشغ مل يتـٌفقا إفقف، وطؾ يراؾؼفو ـوفظؾ، قفافذي ترظرظً ؾ

، وشـعقد إػ هذا خوصي ذم ؿضقي اإلظجوز وافٌحٌ ذم ادػوهقؿ احلؼقؼقي هلذا ادصطؾح

 : دا مـ اإلصؽوٓت وافتًوؤٓت مـفوهذا افعؿؾ جيعؾـو كجوبف ظدي

يي ؟ـقػ شستًؿ أمومـو صقرة مو أصقل افٌالؽي افعربقي ؟ ومو هل ـؾقوهتو افـظر          

افٌالؽي افعربقي إذا حووفـو اـتشوف أبعودهو ادسامقي بوظتامد افدرس اجلديد ؟هؾ حؼقؼي 

بقون وبديع ( ؟ مـ أيـ جوءت هذه ، ترجع افٌالؽي افعربقي إػ ظؾقم ثالث )معوين

 ادصطؾحوت ؟ ومو ظالؿتفو بوخلطوب اإلكًوين وافؼرآين؟ هؾ تؿ بوفػعؾ تؼققؿ ـؾ

إظامل افٌالؽقي بام يتـوشى مع مؼوصد أصحوهبو ومشورهبؿ وشقوؿفؿ افتورخيل ؟ أمل 

 ؟ظقى أهنو فقًً مـ افٌالؽي ذم رءبد، هتؿؾ ممفػوت بلـؿؾفو ذم افتلريخ افٌالؽل

، وادػّضؾقوت، أفقس مـ افغريى افققم أن كجد آختقورات افشعريي مثؾ: احلامشي

 وأشًف افـظريي افؽومـي وادعؾـي ؟، فف مؼقموتف وافتشٌقفوت متثؾ ادموهو بالؽقو

ومـ بغ ، هذه افتًوؤٓت كجدهو بدأت تتـومك ذم افعؼقد افثالث إخرة             

، إظامل ادفؿي مو ؿدمف حمؿد افعؿري ذم ـتوبف : افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو

ومعتؿدا حمؾال ، افٌالؽقي هذا افعؿؾ افذي رصد مـ خالفف مو اشتطوع مـ ادشوريع
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وشـعقد ذم ، Théorie de la réceptionافتؾؼل كظرّيي بـققيي ـوفـًؼ ومػوهقؿ  مػوهقؿ

بوظتٌوره يؿّثؾ رؤيي بالؽقّي ، افػصؾغ افؼودمغ فتعؿقؼ افرؤيي ذم ـومؾ مؼوع افعؿري

كجد  ـذفؽ، فقؽقن ممّفػـو هذا جومعو بغ افؼديؿ وافرؤيي ادعوسة، ظربّقي معوسة

ؿد تعرض فؾؽشػ ظـ  (1)حمؿد مػتوح ذم ـتوبقف جمفقل افٌقون وافتؾؼل وافتلويؾ

ادموهوت بالؽقي تـوشوهو افدرس افٌالؽل افعريب ؛ ـوددرشي ادغوربقي افتل كجد وؿـفو 

هـ( 818هـ( وابـ خؾدون)ت684هـ( وافؼرضوجـل)ت8)ت ق  أشامء مثؾ افًجؾامد

 . ...وابـ افٌـّوء ادراـق افعددي 

حمووفغ بذفؽ إووءة ، وذم مدخؾـو هذا شـحوول ؿراءة أصقل افٌالؽي افعربقي             

ذم بعض ادقاؿع  –اجتفودا مـو  –أجزاء مـ ادـجز افٌالؽل افعريب وتصحقح افرؤيي 

هذا مو شقدخؾـو ، افتل رأيـو إجحوف افدارشغ ذم أحؽومفؿ ظذ مراحؾ بالؽقي بعقـفو

آخريـ شٌؼقكو إػ هذا ادقدان فؽـ ظامدكو ذم هذا افعؿؾ هق ؿقل ذم خالف مع دارشغ 

وٓ كؼقل جيى ظذ ، هذا افذي كحـ ؾقف رأي ٓ كجز أحدا ظؾقف"اإلموم أيب حـقػي : 

وكحًى أن افدارشغ افًوبؼغ يًرون ظذ هذا افـفٍ افعؾؿل  "أحد ؿٌقفف بؽراهقي 

 وئؿ ظؾؿقي .وؿٌقل افرأي أخر ادمشس ظذ دظ، ذم آكػتوح

  

                                                           
 بودػوهقؿ افٌالؽقي أفقوت مػتوح حمؿد ربط ذم خوصي وافتلويؾ وافتؾؼل افٌقون جمفقل:  يـظر (1)

وت ومػفقم افٌقون وافٌالؽي بوفريووق ادغوربقي تقوراتف ذم افٌالؽل افساث ظالؿي وـذفؽ ادـطؼقي

 ذفؽ ـقكقي إكًوكقي .ومؼوصد افتلويؾ وامتدادات مشوريع افٌالؽقغ كحق ؽويوت ذظقي وشقوشقي وـ
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 مؼومات البالغة العربقة كشلة وتطورا وامتدادا : .3

 أ/كشلة البالغة العربقة بني اإلقـاع واإلمتاع :

ٓ كريد أن يؽقن تتٌعـو فـشلة افٌالؽي افعربقي مـ مـظقر طفقر اإلشالم وتلثر         

، فتورخيقيإكام كريد أن كـؼى ظـ إصقل إوػ حمسمغ مالبًوت افػسة ا، افعرب بف

وادالحظ أن افٌالؽي ـغرهو مـ افعؾقم افؾًوكقي واإلكًوكقي مل تؽـ مؼــي ومقوقظي ذم 

ـؼدرة ـومـي وؿـقي ، فؽـ افعرب ـوكً متتؾؽ هذه ادعرؾي افؾغقيي، زمـ اجلوهؾقي

...ؾودتؽؾؿ مـ افعرب حغ "مثؾام يؼقل ابـ خؾدون :؛ يتقارثقهنو جقال ظـ جقؾ 

وأشوفقٌفؿ ذم ، يًؿع ـالم أهؾ جقؾف، عربقي مقجقدة ؾقفؿـوكً مؾؽي افؾغي اف

خموضٌوهتؿ وـقػقي تعٌرهؿ ظـ مؼوصدهؿ ؛ـام يًؿع افصٌل اشتعامل ادػردات ذم 

ثؿ يًؿع افساـقى بعدهو ؾقؾؼـفو ـذفؽ ]...[إػ أن يصر ذفؽ ، معوكقفو ؛ؾقؾؼـفو أوٓ

 (1)"مؾؽي وصػي راشخي ويؽقن ـلحدهؿ 

ف ظـ افٌالؽي وأهنو بؾقغ ادتؽؾؿ افغويي مـ إؾودة ف هذا حديثُ ـالمَ ويًٌؼ             

إذ هل ، اظؾؿ أن افؾغوت ـؾفو مؾؽوت صٌقفي بوفصـوظي "مؼصقده فؾًومع حقٌ يؼقل:

فؾعٌورة ظـ ادعوين وجقدهتو وؿصقرهو بحًى متوم ادؾؽي أو ، وت ذم افؾًونمؾؽ

بوفـظر إػ افساـقى. ؾنذا حصؾً  وإكام هق، كؼصوهنو. وفقس ذفؽ بوفـظر إػ ادػردات

ومراظوة ، فؾتعٌر هبو ظـ ادعوين ادؼصقدة، ادؾؽي افتومي ذم ترـقى إفػوظ ادػردة

بؾغ ادتؽؾؿ حقـئذ افغويي مـ إؾودة ، افتلفقػ افذي يطٌؼ افؽالم ظذ مؼته احلول

                                                           
، 2102، 0ط، ظٌد افرمحـ بـ خؾدون، ادؼدمي، ممشًي افرشوفي كوذون، دمشؼ شقريو (1)

 .622ص:
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ؽـ اإلكًون ؾوفؼدرة افؾغقيي هل افتل مت، (1)"وهذا هق معـك افٌالؽي، مؼصقده فؾًومع

وهـو كالحظ صققع ؾؽرة أن ، وهذا إمر ٓ يتعؾؼ بودػردات، مـ افتعٌر ظـ ادعوين

افذي ، ؾوفسـقى افذي يراظل ؿقاكغ افتلفقػ، افٌالؽي ٓ تتعؾؼ بودػردات فقحدهو

بدوره يعؿؾ ظذ اتٌوع ؿوظدة ادؼوصد وتطٌقؼ افؽالم ظذ مؼته احلول ؛أي مراظوة 

واكؽشػً ، إذا تقؾرت ـؾ هذه ادقاصػوت تؿ معـك افٌالؽي، فقيادـوشٌي افتداو

 حؼقؼتفو.

ومالحظوت ابـ خؾدون تًؾط افضقء ظذ افعك اجلوهع بوظتٌور افٌالؽي              

وتؽرار اشتعامهلو ؛هؽذا ـوكً ، مؾؽي ؾطريي تـشل بوفًامع ؾطرة ثؿ افـًٍ ظذ مـقاهلو

ؾؽي فؾتقاصؾ ؛ٕهنو ارتٌطً بؿػفقم افقصقل افٌالؽي ظـد افعرب ؿٌؾ اإلشالم هل م

بؾغ افقء يٌؾغ بؾقؽو "ل :واإليصول وهذا مو كجده ظـد صوحى افؾًون إذ يؼق

وؿقل أيب ؿقس بـ إشؾً ، :وصؾ واكتفك ؛وأبؾغف هق إبالؽو وبؾغف تٌؾقغووبالؽو

 افًؾؿل :

 (2)"ؿوفً ومل تؼصد فؼقؾ اخلـك :           مفال ؾؼد أبؾغً أشامظل 

وتؼقل :فف ذم هذا بالغ وبؾغي وتٌؾغ أي ـػويي .وبؾغً "يؼقل ذم مقوع آخر :و

 (3)"افرشوفي .

ؾوفٌالؽي وافٌالغ واجلذر افؾغقي هلذه افؽؾؿي دمتؿع ؾقف خصوئص اإليصول             

ومـ هـو كدرك حؼقؼي افعالؿي بغ مػفقم ، وبؾقغ افـفويي وافؽػويي ذم افؽالم وؽره

                                                           
 .622ادرجع كػًف، ص:(1)

 ابـ مـظقر، فًون افعرب، دار ادعورف، افؼوهرة مك، د ت، مودة )بؾغ( . (2)

 ابـ مـظقر، فًون افعرب، مودة )بؾغ( (3)
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افعؾقم افؾًوكقي وهل حؼقؼي افتقاصؾ إذ كجد ظـك افسـقز ظذ  افٌالؽي وبغ بؼقي

إكام هل ، وفقًً أمرا يليت بعد إكشوء افرشوفي افؾغقيي، اإليصول وحتؼقؼ افؽػويي ؾقف 

أصؾ هذه افرشوفي إكشوء ومؼصدا وٓ هتتؿ ؾؼط بوفقطقػي افتزيقـقي أو اجلامفقي ـام هق 

 صوئع ظـد افؽثر .

هذا إصؾ افذي كؾتؿًف مـ ادعجؿ افذي ، ال مع أصؾ كشلة افٌالؽيوٓ كز             

مجع ظـ افػسة اجلوهؾقي ٕكـو كـطؾؼ مـفو وهق أول مرجع يـٌغل ادرور بف فتحؼقؼ 

هذا مو ٓ ، جذور هذه افـشلة افتل شـراهو تتقاصٍ مع افرواؾد افتل شتحؿؾفو مًتؼٌال

وافعرب ذم زمـ ، ذفؽ ذم مقوعف وشـشر إػ، كجده واوحو ذم افٌالؽي افغربقي

ؾؽون ، اجلوهؾقي أخص مقزة وشؿتفؿ هل أفًـتفؿ وإجودهتؿ ؾـقن افؼقل واخلطوب

حتك فقصؾ أحد ظؾامء افؾغي وهق ابـ ؾورس ، افشعر ديقاهنؿ واخلطوبي مقداهنؿ

 .(1)"افشعر صعر افعرب ديقاهنؿ وحوؾظ مآثرهؿ "فقؼقل:

وأن بؼقي ، اختصوص افعرب بوفؼقل اجلؿقؾ وصـوظتفوهق هـو يريد اإلصورة إػ             

بؾ كجد ذم افعديد مـ افـصقص افساثقي ـالمو ظـ ، إمؿ فقًً هذه مقزهتو

وكحـ مو هيؿـو هق ظالؿي هذا اخلطوب بػعوفقي ، اختصوص افعرب بوفشعر ومالزمتف هلو

افتقاصؾ  افٌالؽي افتل ظرؾفو افعرب ذم اجلوهؾقي ؛ بوظتٌورهو  مؾؽي ؾطريي ظؿقدهو

وافشعر أحد مًوفؽ افتعٌر افتل اتضحً ؾقفو هذه افٌالؽي ، وبؾقغ افؽػويي ذم افؼقل

 وؿد أـًى هلذه افٌالؽي افعديد مـ اخلصوئص شتظفر ذم افعصقر افالحؼي .

                                                           
فصوحٌل ذم ؾؼف افؾغي وشــ افعرب ذم ـالمفو، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت أمحد بـ ؾورس، ا (1)

 43، ص:2117، 2فٌـون، ط
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هـ( يقرد كصقصو ذم مؼوم افشعر ظـد 5وكجد ظٌد افؽريؿ افـفشع)ت ق            

وأرظك ، هـد :مل تؼقل افشعر ؟ؿول: أشؼل بف ادوء..وؿول احلجوج دًوور بـ "افعرب:

ؾوفشعر يدخؾ ذم جزئقوت احلقوة ، (1)"بف افؽأل وأؿيض احلوجي ؾنن ـػقتـل ذفؽ ترـتف 

وافٌالؽي ـام بقـوهو ذم هذا افعك ـوكً ؿدرة ـومـي ؾطريي ، ظـد افعريب ذم اجلوهؾقي

شقاء ـون  خووعو ، وافشعر صؽؾ مـ أصؽول هذا افتقاصؾ، ظـدهؿ مالزمي فؾتقاصؾ

مثؾام كجد ظديدا مـ افؼصوئد تٌدأ ، فؾتداول افققمل أم ـون متعديو كحق أؽراض أخرى

 مطوفعفو بؽؾؿي تتػؼ ذم جذرهو افؾغقي مع افٌالؽي ـؼصقدة افؾؼقط بـ يعؿر :

 (2)أرى افرأي إن مل أظص ؿد كصعو             أبؾغ إيودا وخؾؾ ذم هاهتؿ إين 

 ظؿرو ذي افؽؾى : أو ؿصقدة ريطي أخً

 (3)أبؾغ هذيال وأبؾغ مـ يٌؾغفو ظـل           رشقٓ وبعض افؼقل تؽذيى 

ؾوفشعر ـون افشؽؾ إبرز فؾتقاصؾ مـ خالل هذه افؼدرة وادؾؽي افػطريي              

 وهل مؾؽي افٌالؽي.

حقل  هـ( ـالمو يـؼؾف ظـ ابـ ادؼػع411وكجد ظـد أيب حقون افتقحقدي)ت             

...حتك إن "ادعرؾي افػطريي ظـد افعرب ومـ وؿـفو ؾطريي اإلجودة ذم افؽالم :

                                                           
 0ظٌد افؽريؿ افـفشع افؼرواين، ادؿتع ذم صـعي افشعر، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت فٌـون، ط (1)

 .21ص:، م0983

، 0وكجل، افؼوهرة مك، طأبق احلًـ افٌكي، احلامشي افٌكيي، تح ظودل شؾقامن مجول، اخل (2)

 .281م، ص:0999

، 22دت، ج ، 0بروت فٌـون، ط ، إؽوين، دار إحقوء افساث افعريب، أبق افػرج إصػفوين (3)

 .517ص:
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وينف ذم ، افرجؾ مـفؿ وهق ذم ؾٍ مـ إرض يصػ ادؽورم ؾام يٌؼل مـ كعتفو صقئو

فقس هلؿ ـالم إٓ وهؿ يتحووقن بف ظذ اصطـوع ادعروف ثؿ ، ذم ادًووئ ؾال يؼك

، ـؾ واحد مـفؿ يصقى ذفؽ بعؼؾف، ادحومدحػظ اجلور وبذل ادول وابتـوء 

، بؾ كحوئز ممدبي وظؼقل ويًتخرجف بػطـتف وؾؽرتف ؾال يتعؾؿقن وٓ يتلدبقن

ؾلؽراض افؽالم ومؼوصده يٌؾغ ؾقفو افعريب افؽػويي وافـفويي ؾال يؼك وهذا  (1)"ظورؾي

ؾطـي  وهذه ادؾؽي ؾطريي يًتخرجفو، معـك ـقن افٌالؽي هل افؽػويي وبؾقغ ادـتفك

ومـ افقاجى أن كشر إػ أّن افعرب مل يؽقكقا ذوي ظؾؿ كظري ، دون تعؾؿ وتؽؾػ

وهـدشي وـقؿقوء ... إّكام ـوكً ظـدهؿ ادعرؾي افػطرّيي ) فقًً بدائّقي ـام يصػفو 

افتل دمّؾً ذم ادعرؾي افؾًوكّقي أصحوب افدراشوت احلوؿدة ظذ افعرب واإلشالم ( 

وإّن اّتًوع معرؾتفؿ بوفؾغي ومؼوصد افؽالم وصقره جعؾفؿ ، وادؾؽي افٌالؽّقي افػّذة

يٌؾغقن رتٌي ظؼؾّقي تضوهل ؾالشػي افققكون وبوٕخص صعراء افعرب افذيـ ـوكقا ذم 

د ادعرؾي حّؼو، مرتٌي أهؾ افعؾؿ وادشقرة ؛ ّٕن افّشعر هق افعؾؿ ًّ وٓ ، إّن افؾغي افتل دم

ودو ؿومً حضورهتؿ ، وأظطوهؿ كوصقتفو، عربمّؾؽفو اهلل فؾ، معرؾي دون دمؾقفو فغقيو

وـوكً افٌالؽي ؿّؿي افـتوج افؾغقي ، ـوكً افؾغي هل ادًوكد افؼقي ذم بـوء افعؾقم

بعقدة ، كتوجو متقاؾؼو مع أصوفي افػطرة افعربّقي افـؼّقي، افـظري واإلجرائل ظـد افعرب

 .وؿريٌي مـ ديـ افػطرة ديــو اإلشالمل ، ظـ رضوكوت افعجؿ

إذن ذم افعك اجلوهع ـوكً افٌالؽي مؾؽي مالزمي فؾتقاصؾ فؽــو كجدهو              

 تؽتًى مقاصػوت أخرى مـفو اإلمتوع بوفؼقل وافدؾع كحق افػعؾ .

                                                           
 .47، ص2114 0أبق حقون افتقحقدي، اإلمتوع وادماكًي، دار افؽتوب افعريب بروت فٌـون، ط  (1)
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وتًؿقي ، وتغـقفو بف، وضرهبو فًامظف، كجد اإلمتوع ذم كقادي افشعر ظـد افعرب

 وؿقل حًون بـ ثوبً :، إظشك بصـّوجي افعرب

ـّ بو         (1)فشعر إمو ــً ؿوئؾف      إن افغـوء هلذا افشعر مضامر تغ

واحلديٌ ظـ ؽـوء ، وفقس مـ افغريى أن كجد ابـ رصقؼ خيصص بوبو فإلكشود            

ومو فؾغـوء مـ أثر ظذ ، بؾ وتلصقؾ افشعر مـف، افعرب ذم جوهؾقتفو ومراؾؼي افشعر فف

 (2)ؾعؾ اإلكًون واكػعوفف .

وفقًً افقحقدة –وكجد افدؾع كحق افػعؾ ذم ؿصقدة افؾؼقط بـ يعؿر اإليودي              

وافتل دؾع هبو ؿقمف دجوهبي ـنى وإبالؽفؿ ودؾعفؿ كحق  -إكام مثول ظـ ؽرهو

 وؽرهو ـثر ـؼصقدة ظؿر بـ افؽؾثقم افتل يؼقل ظـفو بعض افشعراء :، افػعؾ

 ؾثــــــــقم ــو ظؿرو بـ ـؿصقدة ؿوهل      أهلك بـل تغؾى ظـ ـؾ مؽرمي    

 (3)يوفؾــــرجـــــول فشعر ؽر مًموم     يرووهنو أبدا مذ ـون أوهلـــــؿ    

متثؾ ، فػعؾ بؾ ـوكً اخلطوبي ـذفؽ حورضةومل يؽـ افشعر فقحده داؾعو كحق ا           

ؾؼد وجدت اخلطوبي افتل ، جموري اإلؿـوع ذم مؾؽي افٌالؽي وافتقاصؾ ظـد افعرب

امحتف وخوفطتف ؾلظطتف مـ خصوئصفو اإلؿـوظقي وأخذت مـف افطوؿوت افتخققؾقي ذم ز

وكجد كصو جديرا بوٓهتامم ذم افٌقون وافتٌقغ  خيص افشعر واخلطوبي ، شٌقؾ آشتفقاء

                                                           
، شـ افشعر، وآدابف، وكؼده، تح حمؿد ظٌد احلؿقد حمقل افديـافعؿدة ذم حمو، ابـ رصقؼ افؼرواين (1)

 .272، ص:2، ج2119، دار افطالئع، افؼوهرة

 .273، 271ص ص :، يـظر :ادرجع افًوبؼ (2)

أبق افػرج إصػفوين، إؽوين، إظداد مؽتى حتؼقؼ دار إحقوء افساث افعريب، دار إحقوء افساث  (3)

 .36، ص:00افعريب بروت فٌـون، ج
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وؿول أبق ظؿرو بـ افعالء :ـون افشوظر ذم "هـ(:255ظذ افًقاء؛ إذ يذـر اجلوحظ )ت

ػرط حوجتفؿ إػ افشعر افذي يؼقد ظؾقفؿ مآثرهؿ ف، اجلوهؾقي يؼدم ظذ اخلطقى

وهيقى مـ ؾرشوهنؿ وخيقف مـ ، وهيقل ظذ ظدوهؿ ومـ ؽزاهؿ، ويػخؿ صلهنؿ

، وهيوهبؿ صوظر ؽرهؿ ؾراؿى صوظرهؿ .ؾؾام ـثر افشعر وافشعراء، ـثرة ظددهؿ

صور ، وتنظقا إػ أظراض افـوس، واختذوا افشعر مؽًٌي ورحؾقا إػ افًقؿي

  (1)"ظـدهؿ ؾقق افشوظر .اخلطقى 

افطرؾغ فؽـف خيص اخلطقى ذم افتؼدم دو ووظً  هذا افـص يٌغ وطقػي ـال            

رجع إػ أشٌوب ظديدة إذ ـوكً مـ وتػقق افشوظر ظذ اخلطقى ي، مصداؿقي افشوظر

 فقازم افًقودة وافرئوشي وضريؼ إلؿـوع افؼقم ومحؾفؿ ظذ افػعؾ أو ترـف .

هؽذا تتضح صقرة افٌالؽي ذم اجلوهؾقي بوظتٌورهو مؾؽي ؾطريي فصقؼي              

وهذان افشؽالن بؿؼقموهتام شقززان ، بوفتقاصؾ افذي أخذ صؽؾغ : اإلمتوع واإلؿـوع

مع افعؾؿ بلهنام ؿد يتداخالن ـام كجد ، ذم افػسات افالحؼي وختصص فؽؾ مـفؿ ادموه

وـون ؿوم هبو "رو بـ افؽؾثقم إذ يؼقل :ذم ظٌورة صوحى إؽوين دو يذـر معؾؼي ظؿ

 (2)"وؿوم هبو ذم مقشؿ مؽي ، خطقٌو بًقق ظؽوظ

                                                           
، حتؼقؼ ظٌد افًالم هورون، مؽتٌي ابـ شقـو فؾـؼ وافتقزيع، افؼوهرة 0اجلوحظ، افٌقون وافتٌقغ، ج (1)

 .075، ص:2101 0مك، ط

إظداد مؽتى حتؼقؼ دار إحقوء افساث افعريب، دار إحقوء ، أبق افػرج إصػفوين، ـتوب إؽوين (2)

 .36، ص:00افساث افعريب بروت فٌـون، ج
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وشـرى ذم مراحؾ ؿودمي فؾٌالؽي تداخؾ اخلطويب مع مو هق صعري فتصؾ إػ حد 

 اظتامد أحدمهو ظذ أخر رضورة .

فعربقي مع مـ جوكى آخر كرى بلن افٌالؽي افغربقي ٓ تٌتعد ـثرا ظـ افٌالؽي ا            

اختالف ادالبًوت ؾنذا ـوكً مؾؽي افٌالؽي ظـد افعرب تطقرت مـ افتقاصؾ إػ 

ؾنن افٌالؽي افغربقي ، وهذا مو يمهؾ مؽقكوهتو ٓحتضون إكقاع، اإلمتوع واإلؿـوع

وٓ يعرف ظام ؿٌؾ افػسة افؽقراـًقي إٓ صذرات حقل إصؾ ، كشلت إؿـوظقي حمضي

يؼقل ذم هذا افصدد أوفقػقل روبقل (Rhétorikéطقريؼ )افؾغقي افققكوين فؽؾؿي ري

Olivier Reboule:" افٌالؽي ـام يمـد ذفؽ روٓن بورت كشلت مـ ؿضويو ادؾؽقي

 (1)"وكًتطقع افؼقل ـذفؽ بلهنو كشلت مـ احلريي 

ؾوفكاظوت افتل كشلت حقل ادؾؽقي افتل خؾػفو افغزو ذم صؼؾقي هل افتل             

إػ إجيود ضريؼي تعؾقؿقي ذم أشوفقى  (Tisiasوتقًقوس) (Coraxدؾعً ـقراـس)

ذم حغ كجد افٌالؽي افعربقي تتلصؾ ذم ؾرظغ )إن مل تؽـ ، ادراؾعي ٓشسجوع احلؼقق

وافٌالؽي افغربقي ، هـوك ؾروع أخرى شتظفر تٌوظو( صعري وخطويب مـذ افٌدايي

، مـ ظفقد افٌالؽيتلخرت دظقات إدموج افشعري واخلطويب إػ ؾسات متلخرة 

بوإلووؾي إػ أن افٌالؽي افغربقي كشلت خطوبي وافٌالؽي افعربقي كشلت بوظتٌورهو مؾؽي 

فًـو هـو ذم صدد ادؼوركي ، فؾتقاصؾ إمتوظو وإؿـوظو وتشورك ذم احلقوة افعومي واخلوصي

افتل اظتود ظؾقفو بعض افدارشغ فقٌقـقا ؾضؾ مو هق ظريب وشٌؼف بؾ كريد افؼقل بلن 

ممو يتقح فؾٌالؽي افعربقي ، روف افـشلة حتؿؾ جذور آخالف بغ افٌالؽتغط

وهذا ٓ يزري هبذه إخرة وٓ حيط مـ ، إمؽوكقوت ٓ تقجد ذم افٌالؽي افغربقي

                                                           
(1)  Olivier reboule ,la rhétorique ,puf paris france,1er

 edition 1986,p:9 . 



33 

ؾؿثال ـوكً إشس اإلؿـوظقي وافشعريي ذم بالؽتـو افعربقي ؾطريي وؿـقي ذم ، ؿدرهو

حغ كجد افٌالؽي افغربقي حتظك بوفتلشقس ذم ، ادرحؾي إوػ )اجلوهؾقي خوصي (

أمو مو يذـر ظـ افػسة افًقؾًطوئقي ؾال تعدو ـقهنو راؾدا ، وافتؼـغ مـذ أول مرحؾي هلو

أو صقرة كٌـل ظؾقفو تصقٓ فؾدرس ، وفقس أصال فؾـشلة، أو ظومال ذم هذه افٌالؽي

فغربقي إؿـوظقي افٌالؽل وإـقد أن افكاع افػؾًػل /افًػًطوئل جعؾ مـ افٌالؽي ا

ومـ ادٌؽر افتطرق هلذه افؼضويو ٕكـو مل كؾٍ بعد ؿضقي احلجوج وافتخققؾ ، (1)حجوجقي

 ذم افٌالؽي افعربقي .

وؿضقي ـقن بدايوت افٌالؽي افعربقي ـوكً معرؾي ؾطريي ـومـي ظـد افعرب ذم             

و ؾؿحؿد افعؿري إكشوء افؽالم هق مػفقم بالؽل يـٌغل اشتثامره فػفؿ جذور بالؽتـ

يشر إػ أن افٌالؽي بالؽتون ؛ إذ جيعؾ ادػفقم إول خوصو بوفٌالؽي بوظتٌورهو ـػوءة 

 (2)وادػفقم افثوين بوظتٌورهو ظؾام واصػو هلذه افؽػوءة .، تعٌريي

وكحـ كؼػ مع حمؿد افعؿري ذم هذا افتؼًقؿ وكشدد ظذ أمهقتف فؽــو كلخذ بف ذم رصد 

بقي وظدم جعؾ ادػفقم إول مقوقظو فؾثوين وحًى بؾ وأصال توريخ افٌالؽي افعر

 فف شتتحدد أهؿ معومل افثوين مـ خالفف .

  

                                                           
يـظر :هشوم افريػل، احلجوج ظـد أرشطق، وؿـ أهؿ كظريوت احلجوج ذم افتؼوفقد افغربقي مـ  (1)

 .89إػ ص: 49أرشطق إػ افققم، إذاف محودي صؿقد، ـؾقي أداب مـقبي مـ ص:

فٌالؽي ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء يـظر حمؿد افعؿري، أشئؾي ا (2)

 .08، ص:2103، 0ادغرب، ط
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 الؼرآين وادساءٓت البالغقة إوىل : بقانال-ب

كؼػ أن ظذ ظتٌي ، بعد أن بقـو جذور افٌالؽي افعربقي وأصقهلو ذم اجلوهؾقي            

وكزول افقحل ظذ ، افعربقي ؛ تتؿثؾ ذم طفقر اإلشالموتوريخ ، مفؿي ذم افتوريخ افعريب

، افؼرآين افذي وصؾ إػ أشامع افعرب ٌقونهذا اف، افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

وؾطرهتو افؾغقيي وافٌالؽقي أكف خورج ظـ مًتقى كظؿفؿ؛ٓ ، ؾلدرـً بًؾقؼتفو

ـي وذهٌقا إػ وؿد حتداهؿ إػ ذفؽ ؾؾؿ يلتقا بوفٌق، وٓ يًتطقعقن فف كظرا، يشوهبف

 شٌقؾ احلرب وادؼوضعي .

ثْؾِِه ؿول اهلل تعوػ :              ن مم ْلـَا َعَذٰ َعبِْدَكا َفْلُتوا بُِسوَرةٍ مم َّا َكزَّ ﴿َوإِن ُكـُتْم دِم َرْيٍب ِّمم

ْ َتْػَعُؾوا َولَ  ـِه إِن ُكـتُْم َصاِدقنَِي  َفنِن َّلَّ ن ُدوِن الؾَّ ُؼوا الـَّاَر َواْدُعوا ُصَفَداَءُكم مم ن َتْػَعُؾوا َفاتَّ

ْت لِْؾَؽافِِريَن﴾] َجاَرُة ُأِعدَّ  [24-23أيي:، افٌؼرةالَّتِي َوُقوُدَها الـَّاُس َواْْلِ

وتشؽقؽفؿ ذم كٌّقة افّرشقل صذ اهلل ، ؾوفّريى افذي وؿع ؾقف افعرب ادؼـقن            

تقون بًقرة مـ مثؾف ذم مًتقى ٓ يدؾعف شقى هذا افّتحّدي افّكيح بوإل، ظؾقف وشّؾؿ

ؾؽون ، كظؿف وظٌورات وتآفػ وتالؤم حروؾف وـذا احلؼوئؼ افتل يعروفو ذم خطوبف

، فقس ّٕكف اشتخدم مػردات ؽر مػرداهتؿ أو تراـقى ظذ ؽر مو ظفدوه، افعجز مـفؿ

واظؾؿ أّن افؼرآن إّكام صور معجزا  "وـام بؼقل اخلّطويب :، بؾ دزايو وخصوئص أخرى

  (1)"مضّؿـو أصّح ادعوين ّٕكف جوء بلؾصح إفػوظ ذم أحًـ كظقم افتلفقػ 

وهذا افّتحّدي يًتدل ظذ ظجز افعرب أمومف بلهّنؿ جلموا إػ افًالح وادؼوضعي            

وشػؽ افّدموء وضرق هل أصؼ ظؾقفؿ ممو فق ؿدروا ظذ معوروتف ٕبطؾقا حّجي 

 صوحٌف وأهنقا دظقتف .

                                                           
 .27ص : ، مك –افؼوهرة ، دار ادعورف، بقون إظجوز افؼرآن، اخلطويب (1)
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َياٍت َواْدُعوا َمِن وؿول ـذفؽ :             ْثؾِِه ُمْػَسَ اُه ُقْل َفْلُتوا بَِعرْشِ ُشَوٍر مم ﴿َأْم َيُؼولُوَن اْفَسَ

ََم ُأكِزَل بِِعْؾمِ  ْ َيْستَِجقُبوا لَُؽْم َفاْعَؾُؿوا َأكَّ ـِه إِن ُكـتُْم َصاِدقنَِي  َفنَِّلَّ ن ُدوِن الؾَّ  اْشَتطَْعُتم مم

 َّٓ ـِه َوَأن  ْسؾُِؿونَ الؾَّ َّٓ ُهَو َفَفْل َأكتُم مُّ     [ 04-03أيي :، ﴾]هقد إِلَـَٰه إِ

ؾودؼـقن مـ ؿريش دو شؿعقا افؼرآن افؽريؿ ـوكً فدهيؿ معوير بالؽقي               

ؾطريي يعرؾقن مـ خالهلو حمؾ اجلقدة واجلامل وافٌالؽي ذم افؼقل ومـ افٌالؽي مو يؽقن 

مو "كجد ذم إثر مو يدل ظذ ذفؽ ؾـجد ظـد افٌوؿالين و، دفقال ظذ صدق صوحٌف

روي ذم احلديٌ أن جٌر بـ مطعؿ ورد ظذ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم معـك 

َوالطُّوِر  ﴿ؾدخؾ وافـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼرأ  شقرة       ، أراد أن يػوديف، حؾقػ فف

ْسُطورٍ  إِنَّ ﴿ؿول ؾؾام اكتفك إػ ؿقفف  ، ة افػجر[ ذم صال2-0أيي :، ]افطقر﴾ َوكَِتاٍب مَّ

ا َلُه ِمن َدافِعٍ  ؿول:خشقً أن يدرــل ، [8-7أيي :، ]افطقر﴾ َعَذاَب َربمَك َلَواقٌِع  مَّ

افعذاب .ؾلشؾؿ .وذم حديٌ آخر :أن ظؿر بـ اخلطوب ريض اهلل ظـف شؿع شقرة ضف 

  (1)"ؾلشؾؿ 

، وظذ مقؿػ افعرب مـ افؼرآن افؽريؿ، مـ خالل تعرجيـو ظذ هذا افـص            

وهق مقؿػ آكٌفور وـذفؽ مقؿػ يؽشػ ظـ معرؾي افعرب بلكف كص خورج ظـ 

وكحـ كريد افػحص ظـ ، فؽـف يػقؿفو، رؽؿ أكف يؾتؼل مع أشوفقٌفؿ، كطوق ؿدرهتؿ

ادعقور افذي احتؽؿقا إفقف فؾقصقل إػ هذه افـتقجي افتل كجدهو معزا ظـفو ؾقام كؼؾ 

، وهذا ادعقور ٓ صؽ أكف ذو ظالؿي وصقجي بودَؾؽي افتل حتدثـو ظـفو، مـ مقاؿػفؿ إفقـو

وفقًً مؾؽي إلكتوج ، وصػقي فؾؽالم ادـتٍو ،فؽـ ذم هذا ادـعرج هل مؾؽي ؾوحصي

هذه افؼدرة افـؼديي افقاصػي مورشتفو افعرب ذم ادقازكوت ، افؽالم إؿـوظو وإمتوظو

                                                           
 .27، ص :2119، 7افٌوؿالين، إظجوز افؼرآن، دار ادعورف، افؼوهرة مك، ط  (1)
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وأخٌور حؽقمتف بغ افشعراء ، ظ حتً إذاف افـوبغيافشعريي افتل ـوكً دمري بعؽو

، (1)وأشوفقٌفو فقًً بغ صوظريـ، فؽـ هفـو كجد إحؽوم افقاصػي فؾغي، ذائع صقتفو

ويًعك ادتؾؼل فؾػحص ظـ أشٌوب جقدة افثوين ، بؾ بغ كصغ مـ مصدريـ خمتؾػغ

 وتػقؿف ظذ إول .

ؿرارات افعرب افذيـ شؿعقا افؼرآن  إن إشئؾي افتل ضرحً وؿـقو ذم            

، فؽـ أهؿ شمال هق افًمال افٌقوين، ومعرؾقي، تتقزع بغ أشئؾي ظؼوئديي، افؽريؿ

وإجقبي افتل حتصؾ ظؾقفو افعرب متؽــو مـ افؽشػ ظـ ادعقور افذي احتؽؿقا إفقف 

وشجع ، وخطى، ذم تٌقون ظؾق افؼرآن افؽريؿ وتػقؿف ظذ مو أفػف افعرب مـ صعر

وهذا ادعقور افذي كتؽؾؿ ظـف هق أول خطقة ذم افقظل بوفٌالؽي بوظتٌورهو ، ونـف

ؾػل ، معرؾي ؾوحصي وظؾام وصػقو مـ صلكف افتلضر افـظري فؾؿؾػقظ ختققال وتداوٓ

فؽـ مع ، افػسة اجلوهؾقي ـوكً افٌالؽي مؾؽي إكشوئقي مـتجي فؾؽالم ادخقؾ أو ادؼـع

كجد أن ، واحتؽومفؿ وؿـقو إػ معقور معغ، فعربومًوءفي ا، كزول افؼرآن افؽريؿ

 هـوك جوكٌو آخر مـ افٌالؽي كشل وهق جوكى افٌالؽي بوظتٌورهو ظؾام واصػو .

، ؾفق مرـى مـ معطقوت ادعرؾي افؾغقيي، وؾقام خيص ادعقور افذي تؽؾؿـو ظـف             

ومقؿػفؿ مـ ، ربوكًتطقع افعثقر ظذ هذا إمر ذم أؿقال افع، وإدبقي فؾعرب

وكحـ مكون ظذ افـظر ذم كشلة افٌالؽي مـ صؿقؿ ادحقط افذي ، افؼرآن افؽريؿ

بعقدا ظـ تلثرات افعصقر ادقافقي ؛ٕكـو أفػـو افرأي افؼوئؾ بلن افدرس ، كؿً ؾقف

                                                           
مـ افـؼد أحد افرواؾد افتل شومهً ذم بـوء افدرس افٌالؽل افعريب كجد حمؿد افعؿري جيعؾ  (1)

افٌالؽي افعربقي أصقهلو ، وجيعؾ افقظل بوخلصقصقي بالؽي أمو اإلجراء ؾفق كؼد، يـظر : حمؿد افعؿري

 وامتداداهتو، إؾريؼقو افؼق .
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هق افذي أشفؿ ذم إذـوء جذوة افدراشوت ، بعد مو أحدثف افؼرآن افؽريؿ، اإلظجوزي

تـوشك إشئؾي افتل بـً هذا افدرس اإلظجوزي مـ أول تؾؼل فؽــو ك، افٌالؽقي

 وشامظفؿ هلذا افؼرآن افؽريؿ .، فؾعرب

مـ خالل افعقدة إػ ، يؿؽـ افعثقر ظذ جقاكى هذا ادعقور افذي احتؽؿقا إفقف            

وافؼرآن ، افـصقص افـوصئي ظـ افػسة افتل مثؾً آحتؽوك إول بغ افعرب

 ؿ افشديدة إزاءه . وحرهت، افؽريؿ

ؾؿـ بغ أهؿ افـصقص ادتداوفي ذم حديٌ اإلظجوز مو روي ظـ رأي افقفقد             

ؾؼد اجتؿع إفقف كػر مـ ؿريش فقجؿعقا ظذ رأي واحد يصدرون ظـف "، بـ ادغرة

وؿول ، وؿول بعضفؿ ـوهـ، :صوظرفقكف فؾـوس ذم ادقشؿ ؾؼول بعضفؿيؼق

ؾؽون يرى هذه إؿقال ويػـدهو ثؿ ؿول :واهلل ، :جمـقنوؿول بعضفؿ ، :شوحربعضفؿ

 (1)"إن فؼقفف حالوة وأن ظؾقف فطالوة وإكف فقعؾق ومو يعذ ظؾقف 

إن آوطراب افذي وؿع ؾقف افعرب دو شؿعقا افؼرآن افؽريؿ يؽشػ ظـ جزء             

ال افؽفون وإػ ؾؼد أرادوا كًٌي افؼرآن افؽريؿ إػ أؿق، مـ ادعقور افذي حتدثـو ظـف

افشعر ؾلول مو ؿؿ بف افعرب افٌحٌ ذم إكقاع افتل شٌؼ وأن تؾؼقهو وحؽؿقا ظؾقفو 

فؽـ يٌدو أن هذه إكقاع ٓ يؿؽـفو أن حتؿؾ اخلصوئص ادقجقدة ذم ، بخصوئصفو

وهلذا يليت رأي افقفقد بـ ادغرة فقحدد مقاصػوت افـص افؼرآين ـام ، افؼرآن افؽريؿ

ؾوخلوصقتون إوػ وافثوكقي تشسـون ذم مقزة ، وضالوة وظؾق تؾؼوه مـ حالوة

أمو اخلوصقي افثوفثي وهل مو ظز ظـف بوفعؾق ، وافتلثر ظذ افًومع، واجلذب، آشتفقاء

                                                           
 .8.ص: 2102، 8ؾووؾ صوفح افًومرائل، افتعٌر افؼرآين، دار ظامر، ظامن إردن، ط (1)
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ؾفل ادقزة اإلؿـوظقي افتل دمعؾ مـ افؼرآن افؽريؿ خطوبو مقجفو فؾعؼؾ يصورع مويض 

 إؾؽور ويصحح آظتؼودات .

كجد كصو آخر كؾتؿس مـ خالفف مو تٌؼك مـ ادعقور افذي تؾؼك افعرب مـ و            

وكًقق مو أورده افًومرائل  كوؿال إيوه ظـ ابـ ـثر وابـ ، خالفف افؼرآن افؽريؿ

ـون ـؾ مـ أيب جفؾ وأيب شػقون وإخـس بـ ذيؼ يلخذ كػًف خؾًي "هشوم:

بؿؽوهنؿ وٓ يعؾؿ أحد مـفؿ فًامظف )افؼرآن ( ذم افؾقؾ وافرشقل ذم بقتف ٓ يعؾؿ 

بؿؽون صوحٌف حتك إذا ضؾع افػجر تػرؿقا حتك إذا مجعتفؿ افطريؼ تالومقا وؿول 

ثؿ ، بعضفؿ فٌعض:ٓ تعقدوا ؾؾق رآـؿ بعض شػفوئؽؿ ٕوؿعتؿ ذم كػًف صقئو

اككؾقا . حتك إذا ـوكً افؾقؾي افثوكقي ظود ـؾ رجؾ مـفؿ إػ جمؾًف ؾٌوتقا يًتؿعقن فف 

ؾع افػجر تػرؿقا ومجعتفؿ افطريؼ ؾؼول بعضفؿ فٌعض مثؾ مو ؿول أول مرة حتك إذا ض

ثؿ اككؾقا .حتك إذا ـوكً افؾقؾي افثوفثي أخذ ـؾ رجؾ جمؾًف ؾٌوتقا يًتؿعقن فف حتك 

إذا ضؾع افػجر تػرؿقا ؾجؿعتفؿ افطريؼ ؾؼول بعضفؿ فٌعض :ٓ كزح حتك كتعوهد ٓ 

 (1)"كعقد ؾتعوهدوا ظذ ذفؽ ثؿ تػرؿقا 

ْحُن َأْعَؾُم بََِم َيْسَتِؿُعوَن بِِه إِْذ َيْسَتِؿُعوَن إَِلقَْك َوإِْذ ُهْم ﴿وؾقفؿ كزل ؿقفف تعوػ:              كَّ

ْسُحوًرا﴾] َّٓ َرُجاًل مَّ  .[47أيي :، اإلهاءَكْجَوٰى إِْذ َيُؼوُل الظَّادُِوَن إِن َتتَّبُِعوَن إِ

ل مـ ادعقور افذي تؾؼك بف افعرب افؼرآن افؽريؿ وهق ؾٌعد أن رأيـو اجلزء إو            

كجد ذم هذا افـص ومـ خالل اإلصورة ، ظروف ظذ إكقاع افتل شٌؼ وأن تؾؼقهو

ؾعجزهؿ ثالث مرات ظـ مؼوومي شامع ، افؼرآكقي ؾعوفقي شحر افٌقون وآشتفقاء

ظقض  افؼرآن يعد ضوؿي جذب ؽر ظودي وآثركو ـؾؿي ضوؿوت اجلذب وشحر افٌقون

                                                           
 .8ادرجع كػًف، ص: (1)
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وكجد ، ين افذي اؿسكً ؾقف بشحـي شؾٌقيآشتفقاء ٕهنو ٓ تتالءم مع ادعجؿ افؼرآ

خوصي ذم افًقر افؼالئؾ افًّقد ؿطى رمحف اهلل ؿد حتّدث ظـ شحر افٌقون ذم افؼرآن 

قر افؼالئؾ ـوكً حتتقي ظذ  "ؿوئال :إول افتل كزفً ذم مّؽي  ًّ ٓ بّد إذن أّن تؾؽ اف

 . (1)"ر ادًتؿعغ ويًتحقذ ظذ ادممـغ وافؽوؾريـ افعـك افذي يًح

وؿد اختؾػ اجلؿع مـ افعؾامء وافدارشغ ؾقام هبرهؿ وأظجزهؿ وفؽـ إـقد أّن          

هذا أـد هلؿ أن افؼرآن افؽريؿ فف مـ افطوؿوت افٌقوكقي مو جيعؾ ـؾ افعرب يتٌعقن أمر 

بقده معجزة أـز مـ معجزة افؼرآن هذا افديـ وافرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مو ـوكً 

 (2)افؽريؿ .

وؿد حووفً ؿريش أن دموبف هذه افطوؿي ادقجقدة ذم افؼرآن افؽريؿ بلشؾقب             

ممو يؽشػ ظـ ؾفؿ افعرب فالشساتقجقوت ادقجقدة ذم افؼرآن ، مشوبف دو هق ؾقف

وإذا ، ثر ظؾقفؿويتؿؽـ مـ افتل، وافتل مـ خالهلو جيذب أشامع ادتؾؼغ، افؽريؿ

ـِه ﴿ رجعـو إػ ؿقفف تعوػ :  ِديِث لُِقِضلَّ َعن َشبِقِل الؾَّ َو اْْلَ ي ََلْ َوِمَن الـَّاِس َمن َيْشَسِ

ِفنيٌ  ْم َعَذاٌب مُّ  [6أيي :، ﴾]شقرة فؼامن بَِغْرِ ِعْؾٍم َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا  ُأوَلـٰئَِك ََلُ

ؿقؾ :كزفً ذم افـي بـ احلورث ٕكف اصسى "ف :هـ( أك670ؾقذـر افؼرضٌل)ت            

ؾنذا ؿوفً ؿريش إن حمؿدا ؿول ، ـتى إظوجؿ:رشتؿ واشػـديور ؾؽون جيؾس بؿؽي

                                                           
 . 07ص : ، 07ط ، دار افؼوق، افتصقير افػـل ذم افؼرآن، شّقد ؿطى (1)

كًتخدم مصطؾح أيي وادعجزة  وافتحدي دون تػصقؾ ذم افػروق أو ادالبًوت افتورخيقي حتك  (2)

 كصؾ إػ أواخر افؼرن إول وافؼرن افثوين .  
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وحدثفؿ بلحوديٌ مؾقك افػرس ويؼقل حديثل هذا أحًـ مـ ، ـذا وحؽ مـف

 (1)"حديٌ حمؿد

افًؾقؼي افعربقي هلذا  وتػطـ، وؿدرهتو ظذ آشتفقاء، وهـو تظفر ؾعوفقي افند            

مع أّن هـوك دارشغ يزظؿقن بلّن افعؼؾّقي افعربقي ٓ تعرف مـ ، افدور افذي تمديف

وكؼقل كحـ بلّن افّند ؾعوفقي وؿـقي ذم أدبـو افؼديـ كجدهو حورضة ، افّند إٓ أؿّؾف

بنجيوزهو تؼتضى افند وتسك فؾؿتؾؼل حرّيي مرـزيي وفقًً هومشقي وفؽـ بالؽتـو 

، بوإلووؾي إػ افشعر واخلطى، تطقير أحداثف وهذا مو كجده ذم افشعر وادثؾ ذم

واشتٌداد بوفتخققؾ مـ خالل ؾعوفقوت ، ؾوفؼص بام حيتقي ظؾقف مـ احتقاء زمـل

مـ ، ـون ذم رأي ادؼـغ، وادعتؿد ظذ افـودرة واخلز افعجقى، افقصػ افغرائٌل

وكقا يعتؿدون ظذ ؾعوفقوت افند وـ، صلكف أن يكف أشامع افعرب ظـ افؼرآن

وؿد تـٌف ، دجوهبي افـص اجلديد افذي شقؼؾى حقوة اجلوهؾقي وكظومفو

ممو جعؾ حمؿد مشٌول يتخذ ، هـ( بعد ؿركغ إػ تالزم اإلؿـوع مع افند255اجلوحظ)ت

بلن ثؿي تالزمو بغ افتصقير واحلجوج فقس ذم أدب اجلوحظ "ذم دراشتف فف ادموهو يؼر 

 .  (2)"ـ ذم مطؾؼ افـصقص إدبقي ؾؼط وفؽ

وهق مو ، هق افعـك اإلؿـوظل افذي حيقيف افـص افؼرآين، مو كالحظف ـذفؽ            

وحججف افًوضعي افزاهغ؛إذ ، جعؾ مؼـل افعرب ذم ساع مع اشتدٓٓتف

ذ وـذفؽ افشعر إػ اختو، هذا مو شقدؾع بوخلطوبي افعربقي، يطوفٌفؿ ذم ـؾ مرة بوفزهون

                                                           
 .38، ص:04، ج 2102، 01رآن، ادؽتٌي افتقؾقؼقي، افؼوهرة مك، طافؼرضٌل، اجلومع ٕحؽوم افؼ (1)

حمؿد مشٌول، افٌالؽي وافند، مـشقرات ـؾقي أداب وافعؾقم اإلكًوكقي، جومعي ظٌد ادؾؽ  (2)

 .6ص:، 2101تطقان ادغرب، ، افًعدي
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وشوئؾ احلجوج مطقي فؾدؾوع ظـ ادقاؿػ.وفـو ظقدة إػ احلديٌ ظـ احلجوج 

 واإلظجوز افؼرآين دو شتحتضـ افدراشوت اإلظجوزيي درس افٌالؽي افعربقي .   

كرى بلن افٌالؽي تشؽؾً ظـد افعرب ذم افعك ، مـ خالل مو شٌؼ            

ؾؽوكً مؾؽي تظفر ذم إكتوج ، تصولاجلوهع؛بوظتٌورهو مؾؽي ؾطريي متصؾي بػعوفقي آ

وكزل افؼرآن افؽريؿ حتقفً هذه ادؾؽي إػ ، ودو طفر اإلشالم، افؽالم إمتوظو وإؿـوظو

وـذفؽ ، ومؼوركي افـص افؼرآين هبو، بوٓظتامد ظذ افـصقص افًوبؼي، وطقػي افقصػ

اجلذب  حمووفي جموهبي افؼرآن افؽريؿ بعد أن أدرك افعرب ؿدرة ـومـي ؾقف هلو ضوؿي

 واشتالب افًومع كحقه .

ؾسة مفؿي ذم افتلريخ فٌالؽي ، هذه افػسة ادؿتدة مـ اجلوهؾقي إػ كزول افقحل             

وأصقل احلجوج وافشعريي وحتك افند مقجقدة ذم ، افعربقي؛ ٕهنو مل تلت مـ ظدم

ظذ اـتشوؾف وافقاصػي وهذا مو شتعؿؾ افعصقر افؼودمي ، أصؾ ادؾؽي افػطريي ادـتجي

 وتـؿقتف وإخراجف ذم صؽؾ كظريي بالؽقي متعددة ادشورب وآدموهوت.

وافػسة افتل تع كزول افقحل ممو يصطؾح ظؾقف بصدر اإلشالم كجد مع ـؾ             

وذم إشالم مـ يتعرض فًامع ، خؾقػي وصحويب مقؿػو بالؽقو ذم ؾفؿ افؼرآن افؽريؿ

سة ـوكً مقداكو فتطقر اجلوكى اإلؿـوظل ذم اخلطوبي بؾ إن هذه افػ، ـالم اهلل تعوػ

افعربقي ممو شقؿد افدرس افٌالؽل ادعتـل هبذا اجلوكى بامدة متؽـف مـ اشتـٌوط 

، ومو شقليت مـ ساظوت ذم ظفد ظثامن، خصوئص احلجوج ذم اخلطوبي افعربقي

عك وافعؼديي ذم اف، واخلالؾوت افًقوشقي، واختالؾوت حقل ؾفؿ افـص افؼرآين

ويدؾع كحق افتلشقس فؾعؾقم افؾغقيي ، شقذـل كران ادًوءٓت افٌالؽقي، إمقي
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فتظفر مع مصطؾحوت أخرى بتعريػوت متـقظي ؽر ، ومـ بقـفو افٌالؽي، افعربقي

 صلهنو ذم ذفؽ صلن افعؾقم احلودثي ذم بدايي كشلهتو إوػ .، حمددة

 ػطرية إىل العؾم الواصف :تطور البالغة العربقة وآكتؼال من ادؾؽة ال-ج

خالل افعك إمقي كؿً ممهالت افٌالؽي افعربقي وـذفؽ تقشعً ضوؿوت             

وكحـ كًؾط افضقء ظذ افكاظوت افًقوشقي ، افؾغي افعربقي جراء احلقادث افطورئي

افتل برزت ذم افعك إمقي وـوكً افًٌى افرئقس ذم بروز اخلطوبي ـػـ فؾتقجقف 

يتؿًؽ ـؾ ضرف بحججف ويداؾع ظـ مقؿػف افًقود هذه ادودة اخلطوبقي واإلؿـوع 

 افتل شقًتثؿرهو بالؽقق افؼرن افثوفٌ فتلشقس ادموه بالؽل ترك بصؿتف ذم بالؽتـو .

وحمؿد افعؿري دو خصص افػصؾ افثوين مـ ممفػف ذم بالؽي اخلطوب اإلؿـوظل             

جري حتدث ظـ مؼوموت وأحقال اخلطى بغ فدراشي مؼوم اخلطوب ذم افؼرن إول اهل

واشتـتٍ ذم مؼوموت اخلطوبي افًقوشقي كقظغ أحدمهو اخلطى ، افقظظ وافًقوشي

 .(1)ادتعؾؼي بٌـوء افدوفي وإرشوء أرـوهنو وخطى افكاع حقل احلؽؿ 

 ويصـػ اخلطوبي افًقوشقي إػ كقظغ حًى كقظقي افعالؿي بغ ادتحووريـ :

 .حقار بغ إكداد  -

 حقار يـ افراظل وافرظقي . -

                                                           
، 2ر افٌقضوء، طيـظر :حمؿد افعؿري، ذم بالؽي اخلطوب اإلؿـوظل، أؾريؼقو افؼق، ادغرب، افدا (1)

 57، 51، ص ص :2112
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وادالحظوت افتل أوردهو افعؿري ذم ؽويي مـ إمهقي ٕن افظروف افتل أحوضً بػـ 

افؼقل ظؿقمو هل افتل أظطتف افؼوفى اإلؿـوظل واجلديل افذي كراه بورزا ذم اخلطوبي 

 ومؼـعو بوفتخققؾ ذم افشعر افًقود مػعام بوفعصٌقي وافشعٌقي ذم افـؼوئض .

إن افـص ذم افعك إمقي هق افذي محؾ اخلصوئص افتل شتمهؾ افدرس              

ٕكـو كجد بالؽقل افعك افعٌود ، افٌالؽل افعريب فٌـوء أصقفف افـظريي إؿـوظو وختققال

يعتؿدون ظذ ادراث إمقي خوصي آدموه افذي اهتؿ بػعوفقوت اخلطوب اإلؿـوظل 

وهؽذا كجد بلن هذا افعك فف أثر ، افعك إمقيؾلؽؾى معتؿداتف افـصقي مٌـقي ظذ 

ودو يشورف افعك إمقي ظذ آكتفوء ، بورز ظذ أحد أهؿ ادموهوت افٌالؽي افعربقي

يؽقن أمومـو جمؿقظي مـ احلقادث وافتغرات افٌورزة ظذ ادًتقى افعؼوئدي وادعرذم 

 طط معومل وجفف .وافؾغقي شتمثر ذم طفقر ادموهوت افدرس افٌالؽل افعريب وخت

وشـحوول تؾخقص هذه افظروف وافعقامؾ افتل أحوضً بوفدرس افٌالؽل وأثرت ذم 

 كشلتف مع بدايوت افعك افعٌود .

 اخلالفات العؼدية واجلدل الؽالمي:  -0

هـ( يعرض مـ خالفف ـقػقي اختالف 429كجد كصو ممقزا ظـد افٌغدادي)ت            

ظذ مـفوج ، ـد وؾوة افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿـون ادًؾؿقن ظ"إذ يؼقل :، إمي

 (1)"ؽر مـ أطفر وؾوؿو وأوؿر كػوؿو ، واحد ذم أصقل افديـ وؾروظف

ثؿ يقرد افٌغدادي خالؾوت جرت بغ افصحوبي روقان اهلل ظؾقفؿ وهذا ٓ              

تول ثؿ اصتغؾقا بعد ذفؽ بؼ"يغطل افػسة افتل كحـ بصددهو إػ أن يصؾ إػ ؿقفف :

                                                           
 .04، ص:2115 0ظٌد افؼوهر افٌغدادي، افػرق بغ افػرق، دار ابـ حزم، بروت فٌـون، ط (1)
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ذم أبقاب ، وهؿ ذم أثـوء ذفؽ ظذ ـؾؿي واحدة، وؾتح اهلل هلؿ افػتقح، افروم وافعجؿ

وإكام ـوكقا خيتؾػقن ذم ، وذم شوئر أصقل افديـ، وافقظد وافقظقد، افعدل وافتقحقد

ؾروع افػؼف ]...[ثؿ اختؾػقابعد ذفؽ ذم صلن ظع وأصحوب اجلؿؾ ]...[ ثؿ حدث 

خالف افؼدريي ذم افؼدر وآشتطوظي مـ معٌد اجلفـل  ذم زمـ ادتلخريـ مـ افصحوبي

ثؿ اختؾػً ، وتزأمـفؿ ادتلخرون مـ افصحوبي، واجلعد بـ درهؿ، وؽقالن افدمشؼل

اخلقارج بعد ذفؽ ؾقام بقـفو ]...[ثؿ حدث ذم أيوم احلًـ افٌكي خالف واصؾ بـ 

ؿرو بـ ظٌقد ؾطردهؿ واكضؿ إفقف ظ، ظطوء افغزال ذم افؼدر وذم ادـزفي بغ ادـزفتغ

ؾوظتزٓ إػ شوريـــي مـ شقاري مًجــد افٌكة ؾؼقــــؾ هلام ، احلًـ ظـ جمؾًف

 (1)  "وٕتٌوظفؿــــو :معتزفي 

وظويشتفو إمي افعربقي ، هذه آختالؾوت افتل ظوصفو افػؽر اإلشالمل            

ودخؾ ، ٌدظي ذم هذه افؾغيوـذفؽ ظذ افعؼؾقي اد، أثرت ظذ افؾغي افعربقي، اإلشالمقي

وهق آدموه اإلؿـوظل /افٌقوين وآدموه ، تلثرهو ظذ أحد أهؿ ادموهوت افٌالؽي افعربقي

، اإلظجوزي افـيص ؛ ٕن مـ مثؾ هذا آدموه ـون ذم إؽؾى يـتؿل إػ ؾرؿي ـالمقي

 وظؾؿ افؽالم حجوج ظـ افعؼوئد افديـقي بوٕدفي افعؼؾقي وادـطؼقي.

فقس هذا وؾؼط بؾ إن افكاظوت افؽالمقي ـوكً ؿد اختذت افؼرآن افؽريؿ              

 حمقرا تدور حقفف مًوئؾفو وهذا اجلدال افدائر حقل افؼرآن افؽريؿ يؿؽـ تؼًقؿف إػ :

 جدال حقل مضومغ افؼرآن وأحؽومف . -

 جدال حقل افؼرآن افؽريؿ بوظتٌوره معجزة افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ . -

 افؼرآن افؽريؿ وإؾؽور إجـٌقي . جدال بغ -

                                                           
 .07ادصدر كػًف، ص : (1)
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وتػرظً ظـف افعؾقم افتل هتتؿ ، واجلدال افثوين هق افذي دؾع بالؽي اإلظجوز            

وشقتطقر ، بقجقه افزاظي ذم افؼرآن افؽريؿ وافتػقق ظذ مو ظداه مـ ادـجزات افؾغقيي

ظـ إشؾقب  مـف ادموه كشل مـ افتـؼقى وافٌحٌ ذم أشٌوب افتػقق بجوكى افٌحٌ

وأشامء شقره ، هتتؿ بجزئقوت افـص افؼرآين وتـوشى آيوتف، وافـظؿ  فقؽقن بالؽي كصقي

 ،بؾ وتٌحٌ ظـ آكًجوم وآتًوق وادـوشٌي بغ آخر افًقرة، مع مؼوصد أحؽومف

وهذا مو يؼرره ، بؾ كجد مـ جيعؾ هذا إمر مدار افٌحٌ اإلظجوزي، بدايتفوو

ؾلبق بؽر افـقًوبقري افذي ـون ، ظـ ؽره مو يثًٌ ذفؽ ويـؼؾ، هـ(900افًققضل )ت

، ـون يزري ظذ ظؾامء بغداد ظدم ظؾؿفؿ بودـوشٌي، ـثر افعؾؿ ذم افؼيعي وإدب

اإلموم افرازي ذم شقرة افٌؼرة :ومـ تػؽر ذم فطوف كظؿ هذه "ويـؼؾ افًققضل ؿقل 

ى ؾصوحي أفػوطف وذف افًقرة وذم بدائع ترتقٌفو ظؾؿ أن افؼرآن ـام أكف معجز بحً

 .(1)"معوكقف ؾفق أيضو معجز بًٌى ترتقٌف وكظؿ آيوتف

مـ كوحقي افؾغي وادؼوم ، وافٌحٌ ذم افتـوشى بغ شقر افؼرآن افؽريؿ وآيوتف            

وهق درس ، اهتؿ بف أحد افرواؾد ادفؿي ذم كشلة افدرس افٌالؽل، افذي كزفً ؾقف

وافذي يرجع إػ ـتى ، مفو ظذ افؼرآن وكشلت مـفوظؾقمف افتل اكصى اهتام، افتػًر

ظؾقم افؼرآن شقجد بلن أـثر مـ كصػ هذه افعؾقم ترجع إػ افدرس افؾغقي 

 أو ذم أحًـ إحقال ترجع إفقفام ذم وٌط كتوئجفو وحتؼقؼ مٌودئفو .، وافٌالؽل

ٌغدادي ديي وافًقوشقي افتل أصور اففكاظوت افعؼـذفؽ كجد ظؾؿ افؽالم وا            

ويربط ، ز وهق آدموه اإلؿـوظل افٌقوينشوبؼو إفقفو ؿد شومهً ذم دؾع ادموه بالؽل معت

                                                           
دار افؽتى ، تح أمحد صؿس افديـ، جالل افديـ افًققضل، معسك إؿران ذم إظجوز افؼرآن (1)

 44ص: ،م0988، 0افعؾؿقي، بروت فٌـون، ط
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حمؿد افعؿري بغ افٌقئي افؽالمقي وتـومل مٌوحٌ اإلظجوز وادجوز؛ٕن ـال مـفام ـون 

يدخؾ وؿـ اجلدل افؼوئؿ حقل حجٍ افـٌقة وحجٍ افؼرآن وأكف مٌويـ فؽؾ كص 

 (1)بوفتحدي .

ؾرجعقا إػ افؼرآن ، وادتؽؾؿقن محؾقا رايي افدؾوع ظـ افعؼوئد اإلشالمقي            

وشتًتػقد افٌالؽي افعربقي "، وبقـقا إشس افعؼؾقي افتل بـل ظؾقفو هذا افـص، افؽريؿ

مـ ذفؽ ؾوئدة ـزى وشتؽقن بقئي ادعتزفي خوصي وادتؽؾؿغ ظومي إحدى افٌقئوت 

 (2)"ػؽر افٌالؽل ويسظرع افرئقًقي افتل يـشل ذم طؾفو افت

فؽــو كٌحٌ ظـ ، وٓ افػرق اإلشالمقي، فـ كحوول اشتؼصوء توريخ ظؾؿ افؽالم           

وشـرى بلن ـؾ ظومؾ مـ ، وتطقيره، تلثر هذه افظروف ذم تدظقؿ افٌحٌ افٌالؽل

 .أثر ذم طفقر ادموه بالؽل معغ مع وجقد مـوضؼ اصساك ذم افتلثر وافتلثر ، افعقامؾ

إّن اهتامم ادعتزفي بوفٌالؽي مـٌعٌ مـ  "و، ظذ هذا افّدرس وحظتزال أثر واوفال         

ضٌقعي مذهٌفؿ افذي ؿوم ذم ـثر مـ إحقون ظذ افؽالم ادتؿّثؾ بوفؾغي خطوبي وجدٓ 

 (3)"ومـوطرة 

ّٕكـو ، فؽــو ٓ كًتطقع أن كًّؾؿ بلّن ادعتزفي هؿ مـ ووع أصقل افّدرس افٌالؽل        

يي ظتزال ومـفو بالؽي آختقورات افشعركجد ادموهوت بالؽقي يتضوءل ؾقفو أثر آ

                                                           
يـظر : حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء  (1)

 .005، ص:2103، 0ادغرب، ط

محودي صؿقد، افتػؽر افٌالؽل ظـد افعرب، أشًف وتطقره إػ افؼرن افًودس، دار افؽتوب  (2)

 35، ص:2101، 3اجلديد ادتحدة، بروت فٌـون، ط

 .95ص ، م2119، 0ط، هقئي أبق طٌل فؾثؼوؾي وافساث، افٌالؽي ظـد ادعتزفي، حمؿد هقثؿ ؽّرة (3)
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وـذفؽ افؼوح افشعرّيي افـصّقي افتل مل يتـووهلو شقى ؿؾي بوفّدرس وآهتامم 

 بوجلقاكى افٌالؽقي افتل حتقهيو . 

 تطور البحث الؾغوي وتلشقس الـظرية الؾغوية العربقة : -8

ـوكً احلوجي مؾحي جلؿع ، وبدايي افعك افعٌود، هنويي افعك إمقي مع             

وتلشقس ، ومجع إصعور ذات افعالؿي بودػردات افؼرآكقي، ورصد افػصقح مـفو، افؾغي

ومـ أوفقيوت احلوـؿ ، ادعجؿ افعريب ؛أمو تؼعقد افؾغي ؾؼد ـون واجٌو يؿؾقف افؼع

 (1)فـحق افعريب .مثؾام تدل ادصودر ذم روايي ؿصي كشلة ا

وبدأت تظفر معومل آدموهوت افؾغقيي ، وازدهرت شقق افؾغقيغ وافـحوة             

، بػضؾ افكاظوت افتل ـوكً حتؽؿ مـطؼ اددارس افـحقيي وأظالمفو، وافـحقيي

فؽـ مو هيؿ هق ظالؿي ذفؽ بوفدرس ، وادـوهٍ افتل اختذوهو مطقي فتؼعقد افؾغي

ظؾام يًتخرج "ٕكـو كجد افـحق  بوظتٌوره:، افتل شتثؿر ؾقام بعدوادموهوتف ، افٌالؽل

وافًالمي ، ؾنكف هيتؿ بؿعوير افصحي،  (2)"بودؼويقس ادًتـٌطي مـ اشتؼراء ـالم افعرب 

وهذا مو كجده ظـد شقٌقيف ظـدمو حيؽؿ بوٓشتحوفي ظذ ، افؾغقيي ذم مًتقى افسـقى

                                                           
، 2115، 0ط، يـظر :حمؿد افطـطووي، كشلة افـحق وتوريخ أصفر افـحوة، ظومل افؽتى، بروت فٌـون (1)

 .04، 03ص ص:

 أظاله اإلؿساح ذم حمؿد بـ افطقى افػود، ؾقض كؼ اإلكؼاح مـ روض ضل اإلؿساح وذم (2)

أصقل افـحق وجدفف فؾًققضل، تح حمؿد يقشػ ؾجول، دار افٌحقث فؾدراشوت اإلشالمقي وإحقوء 

 . 237، ص:2112، 2افساث، ديب اإلمورات افعربقي ادتحدة، ط
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أمو ادحول افؽذب ؾلن تؼقل :شقف أذب موء "ذم ؿقفف :، ـالم مـوٍف درجعقي افقاؿع

 (1)"افٌحر أمس

، هذا آهتامم افذي أوٓه ظؾامء افـحق فؾدٓفي كجده ذم ظديد مـ ادقاوع             

، وهذا مو جعؾ أصقل افٌالؽي تتامس مع مٌوحٌ افـحق وتلخذ بطرف مـفو

فشعريي كصو ٕصؾ اددوكي ا، وافـحقيقن ـام هق معؾقم اختذوا مـ بغ مو اختذوه

، ذم افشعر تصٌح افؽؾامت ؽويي ذم ذاهتو"و، شامظفؿ افذي وثؼقا بف ؿقاظد افعربقي

وٕجؾ ذفؽ ـون افسـقز ؾقف ظذ افـًقٍ افؾػظل افذي يؿؾؽ كقظو مـ افًحر أو 

  (2)"اإلصعوع 

وفذفؽ يؼقم افشعر بوخساق ؿقاظد هيتؿ افـحق بسشقخفو ؾنذا ـون افـحق             

ويؿثؾ افشعر ذم هذا  -وفقس آخرا–عريب يمشس ؿقاظده ظذ أصؾ افًامع أوٓ اف

 إصؾ حصي ٓ يًتفون هبو ؾؽقػ تعومؾ افـحوة مع اكحراف افشعر ظـ هذه ادعوير؟

ذم ، مـ خالفف، هفـو كؽتشػ افًمال افٌالؽل افذي أشفؿ افـحوة وافؾغقيقن            

وٓ صؽ "، وه بالؽل ظريؼ افصؾي بوفػـ افشعريتـؿقي جزء ٓ يًتفون بف مـ أجزاء ادم

ذم أن إدراجفؿ افؼرآن وافشعر ذم ظداد ادصودر افؾغقيي ؿد كٌففؿ إػ بعض 

إػ مجؾي مـ ادالحظوت ، ذم كطوق مشوؽؾفؿ افـحقيي، خصوئصفام افـقظقي ودؾعفؿ

                                                           
 .49شقٌقيف، افؽتوب، تح ظٌد افًالم هورون، دار افتوريخ بروت فٌـون، ص: (1)

 .31ص:، 2117ٕصقل، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء ادغرب، حمؿد مشٌول، افٌالؽي وا (2)
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امٓ افٌالؽقي ادػقدة خوصي وأهنام خيرجون ظـ معفقد افؽالم ويًتعؿالن افؾغي اشتع

 . (1)"خوصو دؼوصد ؾـقي واوحي 

إذ كجد ظؾامء افـحق وافؾغي أرجعقا ـؾ موٓ يتقاؾؼ مع افؼقاكغ افـحقيي             

إػ أمريـ مهو :افتقشع ، ادًتـٌطي مـ اشتؼراء ـالم افعرب )ادـثقر وافشعري (

وهبي ٕهنؿ ـوكقا مضطريـ إػ جم، ومو شؿل ظـد افٌعض أخر بودجوز، وافيورة

مًلفي ـوكقا ظذ وظل ـٌر هبو ؛ ؾوفشعر ـالم مٌويـ فؾؽالم افعودي ظذ ادًتقى 

شقف كعتز إذن افؾغي افشعريي "وهل احلؼقؼي افتل ظز ظـفو ـقهـ بؼقفف :، إشؾقيب

افؼوظدة افعومي افتل شقٌـك ظؾقفو هذا ، طوهرة أشؾقبقي بودعـك افعوم فؾؿصطؾح

  (2)"تحدث ـام يتحدث ـؾ افـوس وأن فغتف ؽر ظوديي افتحؾقؾ هل أن افشوظر ٓ ي

وبذفؽ ؿٌؾ افـحوة مؼوشؿي ادؽون مع "ويؼقل حمؿد افعؿري ذم هذا افصدد :            

افٌالؽي حقٌ خرج أول جقؾ بالؽل مـ صػقف افؾغقيغ .ؾؽون مـ أوائؾ إموــ 

]...[ وهذه أول فٌـي افتل احتؾتفو افٌالؽي شؽـو ممؿتو :جموز افؼرآن ورضورة افشعر 

  (3)"أو افشعريي ، بالؽي افشعر، ؿقيي كظريي ذم افٌالؽي افعربقي

ؾًقٌقيي يؼقل ذم بوب ، فقجدكو اخلز يؼقـو، وفق رجعـو إػ افـصقص إصؾقي            

 إذ يؼقل : "هذا بوب مو حيتؿؾ افشعر "خصصف حلوفي افشعر حتً مًؿك :

                                                           
محودي صؿقد، افتػؽر افٌالؽل ظـد افعرب، أشًف وتطقره إػ افؼرن افًودس، دار افؽتوب  (1)

 .47، ص:2101، 3اجلديد ادتحدة، بروت فٌـون، ط

 .24، ص:0993، 3جقن ـقيـ، بـوء فغي افشعر، ت أمحد درويش، دار ادعورف افؼوهرة، ط (2)

حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء ادغرب،  (3)

 .003، ص:2103، 0ط
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يشٌفقكف بام ، جيقز ذم افؽالم مـ سف مو ٓ يـكفاظؾؿ أكف جيقز ذم افشعر مو ٓ "

 (1)"ٕهنو أشامء ـام أهنو أشامء ، يـكف مـ إشامء

هذا إمر ، وافقاجى ظذ افـحق أن يلخذهو بعغ اإلظتٌور، ؾؾؾشعر ؿقاكقـف، إذن            

جعؾ ادٌوحٌ افٌالؽقي تتـومك ظـد افـحقيغ ومـ أمثؾي ذفؽ مو كجده ذم 

واإلجيوز ، هذا بوب اشتعامل افػعؾ ذم افؾػظ ٓ ذم ادعـك ٓتًوظفؿ ذم افؽالم"افؽتوب:

َواْشَلِل وممو جوء ظذ اتًوع افؽالم وآختصور ؿقفف تعوػ جده : ﴿، وآختصور :]...[

ا َلَصاِدُقونَ  إكام ، [82أيي :، يقشػ](2)﴾  اْلَؼْرَيَة الَّتِي ُكـَّا فِقَفا َواْلِعَر الَّتِي َأْقبَْؾـَا فِقَفا َوإِكَّ

يريد أهؾ افؼريي ؾوختك وظؿؾ افػعؾ ذم افؼريي ـام ـون ظومال ذم إهؾ فق ـون هـو 

ْقِل َوالـََّفارِ ومثؾف ﴿  (3)"إكام ادعـك :بؾ مؽرهؿ ذم افؾقؾ وافـفور ، ﴾َمْؽُر الؾَّ

افذي وهق ادجول ، تقوع حتً بوب آتًوع وافيورة، وتقجد كامذج أخرى            

فـػًفو ادموهو جديدا  ؾتح فؾشعراء وفؾغتفؿ افتل تعدل ظـ افؼوظدة ادتداوفي فتلشس

كام ، وكجد مصطؾحو آخر، أن تلخذه بعغ آظتٌور، /افؼوظدة افصـوظقييضطر افـحق

ثؿ أخذ هذا ادصطؾح ضريؼو آخر مع ، ظـد افؾغقيغ افذيـ اصتغؾقا بوفؼرآن افؽريؿ

 طؾح ادجوز .افدراشوت اإلظجوزيي وهق مص

 :م الؼرآن الؽريم وأشئؾة اإلعجازفف -3

، تتػؼ ادصودر ظذ أن افؼرآن افؽريؿ دو كزل ظذ افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ            

وكظريوت وآفقوت مؽتًٌي ، ؾفؿقه دون افؾجقء إػ ؿقاظد، وتؾؼوه أهؾ ذفؽ افعك

                                                           
 .49، تح ظٌد افًالم هورون، دار افتوريخ، بروت فٌـون، ص:0شقٌقيف، افؽتوب، ج  (1)

 .82يقشػ : (2)

 .094ورون، دار افتوريخ، بروت فٌـون، ص : ، تح ظٌد افًالم ه0شقٌقيف، افؽتوب، ج (3)
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مزيتون اتصػ "فٌقضل :يؼقل حمؿد شعقد رمضون ا، ؛ٕن افػطرة ـوكً شؾقؿي حقـئذ

، ثؿ اختػتو تدرجيو مـ افعصقر افتوفقي، هبام أصحوب رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ٓ شقام ذم افصدر ، ]...[ مهو افؾتون أؽـتو أصحوب رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

 هوتون ادزيتون مهو :، ظـ آحتؽوم إػ أي مـفٍ ظؾؿل يتٌع ]...[، إول

 . العجؿة صوائب عن اخلالصة العربقة السؾقؼة –أوٓ 

 (1)". التسؾقم إىل الداعقة، الـؼقة اإلشالمقة الػطرة –ثاكقا 

هذه ادعطقوت تغرت مع تؼدم افعفد خوصي وأن ادًؾؿغ )افعؾامء مـفؿ( وجدوا 

أكػًفؿ ذم مقاجفي ظؼوئد وحقادث متجددة تقجى ظؾقفؿ افـظر ذم افؼرآن افؽريؿ 

 د وكظرة تزير ودؾوع .كظرة اشتـٌوط واجتفو

، يٌغ ؾعوفقي افػفؿ، وهذا افعومؾ مـ افعقامؾ ذم كشلة افدرس افٌالؽل افعريب          

ٕكـو ظـدمو كؼرأ     مشوريع ، واإلؿـوع بوظتٌورهو أجزاء ؿورة ذم افٌالؽي افعربقي، واإلؾفوم

 هـ( وافؼرضوجـل466وابـ شـون اخلػوجل )ت، هـ(255ـؾ مـ اجلوحظ )ت

وؽرهؿ شتقاجفـو ؿضويو متتد جذورهو إػ هذه افعقامؾ افتل ـوكً ذم ، هـ(684)ت

وكجد ظؾامء ادًؾؿغ بدأت تتـومك ظـدهؿ مؾؽي ، افؼرن إول وافثوين اهلجريغ

بوٓشتعوكي بوإلشساتقجقوت ، وممورشي ظؿؾقي افػفؿ ظذ افـصقص افؼرآكقي، آشتـٌوط

                                                           
حمؿد شعقد رمضون افٌقضل، افًؾػقي مرحؾي زمـقي مٌورـي ٓ مذهى إشالمل، دار افػؽر، دمشؼ  (1)

 .37، ص:2104، 02شقريو، ط 
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دو يتحدث ظـ افٌقون ، هـ( ذم افرشوفي214افؾغقيي ـام هق احلول ظـد افشوؾعل)ت

 (1)وأصـوؾف. 

ؾـجد ابـ ظٌوس يرجع إػ ديقان ، وأصٌح افتػًر تتـوزظف إهقاء وافـحؾ            

ؾال حيؼؼ معـك مـ ادعوين إٓ ، وتوبعف ذم ذفؽ افػراء، وادعوين، دعرؾي ادؼوصد، افعرب

ويتخذه ظؿدة ذم إصدار تػًره يًتشفد بف ، وأورد ظؾقف بقتو مـ أصعور افعرب

 واإلظالن ظـ رأيف إزاء آيي ؿرآكقي .

، ؾوفـص يتعوكؼ مع كصقص شوبؼي، هذا افعؿؾ فف أمهقتف مـ وجفي كظر بالؽقي            

ؾودؼصقد ، وإذا ؿقؾ فغي افعرب، وحتدد معوكقف بوفرجقع إفقفو ؛ ٕهنو ذخرة افؾغي

يـٌغل معرؾي خصوئص هذا ، حؽوم مـفوفػفؿ افؼرآن واشتـٌوط إ، ـذفؽ صعرهو

وإصقفققن ، افؾًون افذي يلخذ مـف افشعر مؽوكي ممقزة صٌغً خصوئص هذه افؾغي

وإكام بدأت بام وصػً مـ أن افؼرآن كزل "يؼقل افشوؾعل :، إوائؾ تـٌفقا هلذا إمر

بؾًون افعرب دون ؽره :ٕكف ٓ يعؾؿ مـ إيضوح مجؾ ظؾؿ افؽتوب أحد جفؾ شعي 

ومـ ظؾؿف اكتػً ظـف افشٌف افتل ، ومجوع معوكقف وتػرؿفو، وـثرة وجقهف، ًون افعربف

ظذ مو ، دخؾً ظذ مـ جفؾ فًوهنو .]...[ؾنكام خوضى اهلل بؽتوبف افعرب بؾًوهنو

تعرف مـ معوكقفو وـون ممو تعرف مـ معوكقفو اتًوع فًوهنو وأن ؾطرتف أن خيوضى 

وم افظوهر ويًتغـل بلول هذا مـف ظـ آخره وظومو بوفقء مـف ظومو طوهرا يراد بف افع

طوهرا يراد بف افعوم ويدخؾف اخلوص ؾقًتدل ظذ هذا بٌعض مو خقضى بف ؾقف وظومو 

طوهرا يراد بف اخلوص وطوهر يعرف ذم شقوؿف أكف يراد بف ؽر طوهره ؾؽؾ هذا مقجقد 

                                                           
يـظر : افشوؾعل حمؿد بـ إدريس، افرشوفي، تح أمحد حمؿد صوـر، مؽتٌي دار افساث، افؼوهرة مك،  (1)

 .000ص:، 2115، 3ط
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وٕشامء افؽثرة ظؾؿف ذم أول افؽالم أو وشطف أو آخره ]...[ وتًؿل افقء افقاحد ب

وتًؿل بوٓشؿ افقاحد ادعوين افؽثرة هذه افقجقه افتل وصػً اجتامظفو ذم معرؾي 

 (1)"أهؾ افعؾؿ مـفو بف وإن اختؾػً أشٌوب معرؾتفو معرؾي واوحي

وهل خصوئص ؽر ، هق ـالم ظـ خصوئص هذه افؾغي، ؾام كجده ظـد افشوؾعل            

ووجقدهو ذم ـالم افعرب دفقؾ ظذ ، ؽالم افعوديٓ يؿؽـ أن تقجد ذم اف، اظتقوديي

وهذه مًلفي كـوؿشفو ذم احلديٌ ظـ ـؾقوت افٌالؽي ، صدة ارتٌوط افتداول بوفتخققؾ

ـذفؽ بحٌ افشوؾعل ذم هذه اخلصوئص افـقظقي )إشؾقبقي (فؾعربقي رضورة ، افعربقي

افعقامؾ ادفؿي وهلذا ـون ووعفو واحتًوهبو وؿـ ، ٓ مػر مـفو فػفؿ افؼرآن افؽريؿ

 يؽتز أمهقي مضوؾي .، وافتلثر ذم تقوراتف، ذم كشلة افدرس افٌالؽل

هـ( فؽـف حيؿؾ مػفقم افتقشع 219وطفر مصطؾح ادجوز ظـد أيب ظٌقدة)ت            

ـؾؿي ادجوز ظـده ظٌورة ظـ "وضرق اخلطوب أو ـام ؿول ؾماد شزـغ حمؼؼ افؽتوب :

وهذا ادعـك أظؿ بطٌقعي احلول مـ ادعـك افذي ، تعٌراتفافطرق افتل يًؾؽفو افؼرآن ذم 

ؾال كجده حيؿؾ ادػوهقؿ افتل شـجدهو  (2)"حدده ظؾامء افٌالؽي فؽؾؿي ادجوز ؾقام بعد

، وضرق تلديي ادعـك مـ اختصور، ؾودجوز ظـده أؿرب دًوفؽ اخلطوب، ظـد افالحؼغ

بعد ظؿؾقي اشتؼصوء "ؿوئال:وؿد ظؾؼ افعؿري ظذ ظؿؾ أيب ظٌقدة ، وحذف وؽرهو

)بغض افـظر ظـ افؼوح ادعجؿقي ظـ ضريؼ ادرادف أوافتػًر(بدا ، فألمثؾي افدافي

 فـو أن إصؽوٓت ادجوز ظـد أيب ظٌقدة تـدرج ذم اخلوكوت افتوفقي :

                                                           
، 3افشوؾعل حمؿد بـ إدريس، افرشوفي، تح أمحد حمؿد صوـر، مؽتٌي دار افساث، افؼوهرة مك، ط (1)

 .035 034، ص ص:2115

 .09حمؿد ؾماد شزـغ، مؼدمي حتؼقؼ جموز افؼرآن ٕيب ظٌقدة، مؽتٌي اخلوكجل، افؼوهرة مك، ص: (2)
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 (1)افـؼؾ واإلحلوق افدٓيل . -5

ومع أمهقي افعؿؾ افذي ؿدمف أبق ظٌقدة خوصي مـ افقجفي إشؾقبقي ذم رصد             

، أصؽول افعدول افتل متقز افؼرآن افؽريؿ ؛ إذ حوول افرجؾ تؼديؿ تػًر فؼرآن افؽريؿ

، وافدفقؾ ظذ ذفؽ شخط ؽره مـ افعؾامء ظؾقف، غويرا فطٌقعي تػوشر ظكهوؾفام م

وفقس ذفؽ إٓ ٕن اإلمؽوكوت افؾغقيي جعؾً أبو ظٌقدة ، وظدم رووهؿ ظذ صـقعف

 وافًــ افتل دمري ظؾقفو . ، ويػنه بحًى معطقوت افؾغي، يتؾؼك افؼرآن افؽريؿ

فديف صؾي وثقؼي بوفدرس افٌالؽل هق فؽـ افعؿؾ إبرز أثرا وافذي ـون            

وكجد ، ورد مطوظـ افزاظؿغ، وافدؾوع ظـ افؼرآن افؽريؿ، افٌحٌ ظـ إظجوز افؼرآن

، هـ( ذم ـتوبف تلويؾ مشؽؾ افؼرآن276أووح صقرة هلذا إمر مع ابـ ؿتقٌي)ت

 وـذفؽ مع افٌحٌ ذم أصقل افدرس اإلظجوزي .

غ ذم افؼرآن افؽريؿ وادـؽريـ إلظجوزه ؾوبـ ؿتقٌي يضع ـتوبف ذم افرد ظذ افطوظـ

 واددظغ بقجقد اخلؾؾ ذم كظؿف دون برهون أو دفقؾ أو بتدفقس وجفؾ مـفؿ .

فؽـ ابـ ؿتقٌي جيعؾ ادتؾؼل فؾؼرآن افؽريؿ متؾؼقو خوصو فديف معرؾي شوبؼي             

هلذه افـصقص  بوفـصقص اإلبداظقي افًوبؼي فؾؼرآن افؽريؿ وفف درايي بوفتؼوفقد إدبقي

                                                           
، 2101، 2ؼقو افؼق، افدار افٌقضوء ادغرب، طحمؿد افعؿري، افٌالؽي أصقهلو وامتداداهتو، أؾري (1)

 .97ص
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ظـدمو يتحدث ظـ أؾؼ Hans Robert Jaussوهذا موكجده ذم بالؽي افتؾؼل ظـد يووس 

افتقؿع ومؽقكوتف خوصي خزة اجلؿفقر ادًٌؼي بوجلـس إديب افذي يـتؿل إفقف إثر 

وصؽؾ وحمتقى آثور شوبؼي يػسض معرؾتفام ؾػل إثر اجلديد خوصي ظـدمو يكح 

، بقي اجلديدة افتل يزودكو هبو أثر مل يؽـ معروؾو ؿٌؾ أن تتضؿـؾوفتجربي إد"ؿوئال :

اهتو ذتـتؿل إػ افتجربي   vorzissenمثؾفو ذم ذفؽ مثؾ أي دمربي معوسة معرؾي مًٌؼي 

    (1)"بدوهنو ٓ يؿؽـ فؾجدة افتل كتعرف ظؾقفو ذم هذا إثر أن تصٌح مقوقظو فؾتجربي 

وتػقؿف ظذ مو شٌؼف ، ر بلن معرؾي ؾضؾ افؼرآن أي بدائعفوكجد ابـ ؿتقٌي يؼر              

وؾفؿ ضرؿفؿ ، إكام يؽقن بؿعرؾي افًوبؼ مـ بديع افؽالم ظـد افعرب، مـ افـصقص

وؾفؿ ، واتًع ظؾؿف، وإكام يعرف ؾضؾ افؼرآن مـ ـثر كظره"يؼقل :، وأشوفقٌفؿ

 (2)"ؾغوت مذاهى افعرب واؾتـوهنو ذم إشوفقى ومو خص بف فغتفو دون مجقع اف

، ؾؿـ أجؾ بقون ؾضقؾي ـالم مو يـٌغل افـظر إػ موشٌؼف وخزة ادتؾؼل تؾعى دورا مفام

 وهذا مو شـجده مع ادموه بالؽل ظريؼ ذم ادغرب افعريب .

ـذفؽ وؿـ هذا افعومؾ ادفؿ ذم دؾع افدرس افٌالؽل يؿؽــو تتٌع خطقات             

ؾؼد رد صٌف ادـؽريـ ٓكًجوم افؼرآن افؽريؿ ، ابـ ؿتقٌي ذم افدؾوع ظـ افؼرآن افؽريؿ

                                                           
هوكس روبرت يووس، كحق مجوفقي فؾتؾؼل، ترمجي وتؼديؿ حمؿد مًوظدي، مـشقرات افؽؾقي جومعي  (1)

 .61شقدي حمؿد بـ ظٌد اهلل، مطٌعي إؾؼ ؾوس، ادؿؾؽي ادغربقي، ص:

ًي افرشوفي كوذون، دمشؼ ابـ ؿتقٌي، تلويؾ مشؽؾ افؼرآن، تح شعد بـ كجدت ظؿر، ممش (2)

 .39، ص:2100، 0شقريو، ط
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وافػقارق افدؿقؼي بغ معوكقف وحتدث ظـ مػفقم ، ؾٌغ مقاوع آتصول بغ آيوتف

 (1)"ومعـوهو ضرق افؼقل ومآخذه، وفؾعرب ادجوزات ذم افؽالم"ادجوز وظرؾف بؼقفف :

وؿد خطو خطقة مفؿي ، ثؿ اظتؿد ظؾقفو ذم بقون ؾضؾ افؼرآن ظذ شوئر افؽالم             

وأمو افطوظـقن ظذ افؼرآن بودجوز "ذم افرد ظذ افطوظـغ ظذ افؼرآن بودجوز بؼقفف :

وافؼريي ٓ تؼصؿ .وهذا مـ أصـع ، ؾنهنؿ زظؿقا أكف ـذب ؛ٕن اجلدار ٓ يريد

وـؾ ؾعؾ ، وفق ـون ادجوز ـذبو، وأدهلو ظذ شقء كظرهؿ وؿؾي أؾفومفؿ، جفوٓهتؿ

 (2)"ـون أـثر ـالمـو ؾوشدا ، ر احلققان بوضاليـًى إػ ؽ

، وهذه خطقة ذم تزير رضورة ادجوز شـجد أثرهو ذم ادشوريع افٌالؽقي افالحؼي            

، ٕن معقور افؽذب وافصدق، ؾوبـ ؿتقٌي يكح بيورة افتػريؼ بغ ادجوز وافؽذب

فقس بوفيورة أن يـتفؽ حرمي أمو ادجوز ؾفق ظدول ذم افؾغي ، معقور افقاؿع ومطوبؼتف

 احلؼقؼي ذم افقاؿع  .

فؽـ افٌقئي افتل احتضـً أـز ؿدر مـ آهتامم بوفًمال اإلظجوزي هل بقئي             

، يعتؿد ظذ مػفقم اإلظجوز، افتل بدورهو شتقفد ادموهو بالؽقو كصقو، ادتؽؾؿغ

، ل ربطقا بغ أييٕن رؤوس آظتزا، ومؼوركي افـص افؼرآين بوفـصقص إخرى

وافعجز هق ــف ، يعز ظـ افتحدي، فقصؾقا إػ وصػ مقؿػ مرـى، وادعجزة

                                                           
 .49ادصدر كػًف، ص : (1)

ابـ ؿتقٌي، تلويؾ مشؽؾ افؼرآن، تح شعد بـ كجدت ظؿر، ممشًي افرشوفي كوذون، دمشؼ  (2)

 .045، ص:2100، 0شقريو، ط
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، وإصوظرة ذم تزير وجقه هذا اإلظجوز، ثؿ شعك رؤوس ادعتزفي، اإلظجوز ظـدهؿ

 (1)وبالؽتف ٕكف حتدى افعرب ذم اخلوصقي افتل برظقا ؾقفو .، وتقشعقا ذم بوب بقوكف

بؾ وشومهً ذم تطقر ، فًمال افٌالؽل بعقدا وأثرت ظؾقفهذه ادٌوحٌ دؾعً بو

 ادموهوتف .

ؾؼد ضرحً أشئؾي مـ ؿٌقؾ :ـقػ يؽقن افؼرآن افؽريؿ معجزة ؟ وأيـ يؽؿـ             

إظجوزه؟ وافعديد مـ إشئؾي افتل شـحوول افؽشػ ظـفو ذم تٌقون أحد أهؿ افتقورات 

، وهوتف أثر ظؿقؼ ظذ افدرس افٌالؽلوفتػًر افؼرآن افؽريؿ بؿختؾػ ادم، افٌالؽقي

وٓ كٌتعد ظـ احلؼقؼي إذا ؿرركو بلن فؾٌالؽي ـذفؽ أثرهو ادؾؿقس ظذ ؾعوفقوت 

، هـ( مـ أبرز افـامذج ادؿثؾي هلذا إمر538وافزخمؼي )ت، افتػًر وتطقر ادموهوتف

تعقـف ، نإذ اشتطوع أن يؼدم ؾقف صقرة رائعي فتػًر افؼرآ"، مـ خالل تػًره افؽشوف

ـام يعقـف ، ذم ذفؽ بصرة كوؾذة تتغؾغؾ ذم مًوفؽ افتـزيؾ وتؽشػ ظـ خػويوه ودؿوئؼف

ؿقؼو ومو يطقى ؾقف مـ مجول ذوق أديب مرهػ يؼقس اجلامل افٌالؽل ؿقوشو د

  (2)".وجالل

وتتٌع ممفػل ، يعرف ذفؽ افؼويص وافداين، ؾوفزخمؼي معتزيل            

مطٌؼو كتوئٍ اجلرجوين ذم ظؾؿل ادعوين ، ئؾ وإهارافدٓ، هـ(470اجلرجوين)ت

وافزخمؼي كظر إػ ، وادالحظ أن اجلرجوين أصعري، وافٌقون ظذ افؼرآن افؽريؿ

ممو يقحل بؿػورؿي اشتطوع افرجؾ دمووزهو ٕن اجلرجوين ، افؼرآن بعققن تلويؾ اظتزافقي

                                                           
، 0ك، طيـظر :حمؿقد حمؿد صوـر، مداخؾ إظجوز افؼرآن، مطٌعي اددين، ادمشًي افًعقديي بؿ (1)

2112. 

 .209صقؿل وقػ، افٌالؽي تطقر وتوريخ، دار ادعورف، ص: (2)
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حى افؽشوف افتؼك مع وصو، بـك كؿقذج افدٓئؾ ظذ تؾؼل معوـس فؾػؽر آظتزايل

ؾتػًره ، اجلرجوين ذم مًلفي ترابط افـظريي افـحقيي وؿقاظدهو مع ادؼوصد افٌالؽقي

ِْم َوُأوَلـٰئَِك ُهُم اْدُْػؾُِحونَ مثال فؼقفف تعوػ:﴿ ِّبم ن رَّ ، ﴾]افٌؼرة ُأوَلـٰئَِك َعَذٰ ُهًدى مم

وجيعؾ فف ؽروو ، وةيراظل ؾقف مًلفي افػصؾ بوفضؿر ادـػصؾ ظـد افـح، [5:ئيا

وافتقـقد وإجيوب أن ، ؾوئدتف افدٓفي ظذ أن افقارد بعده خز ٓ صػي "ٕن ، ومؼصدا

ؾوئدة ادًـد ثوبتي فؾؿًـد إفقف دون ؽره ]..[ ومعـك افتعريػ ذم ادػؾحقن افدٓفي ظذ 

وتعريػ ، أن ادتؼغ هؿ افـوس افذيـ ظـفؿ بؾغؽ أهنؿ يػؾحقن ذم أخرة ]...[

وتقشقط افػصؾ بقـف وبغ أوفئؽ؛ فقٌكك مراتٌفؿ ويرؽٌؽ ذم ضؾى مو ، ؾحغادػ

ويثٌطؽ ظـ افطؿع افػورغ وافرجوء افؽوذب ، ويـشطؽ فتؼديؿ مو ؿدمقا، ضؾٌقا

 (1)"وافتؿـل ظذ اهلل مو ٓ تؼتضقف حؽؿتف ومل تًٌؼ بف ـؾؿتف .

ؼ دو هق مقجقد ظـد وافػصؾ بوفضؿر هق تطٌق، وـالمف ظـ مؼوصد افتعريػ            

وأحوط بؽؾقوهتو وجزئقوهتو معطقو ، ممو يٌغ أن افرجؾ متثؾ كظريي افدٓئؾ، اجلرجوين

خمؾصو آراء اجلرجوين مـ احلؿقفي ادذهٌقي افتل ، إوفقيي فؾـظر افؾغقي وافٌالؽل

، مؽًٌو هلو بعدا حيؽؿ افؾغي ومؼوصد اخلطوب ظذ مًتقى ادـجز افؾغقي، بـقً ظؾقفو

حمؿال إيوه بوفـظرة ، ن افزخمؼي ؿد تدخؾ ظذ مًتقى افـص افتػًريمع أ

 ومػتخرا هبو ضقؾي حقوتف .، آظتزافقي افتل طؾ حموؾظو ظؾقفو

  

                                                           
افزخمؼي، افؽشوف ظـ حؼوئؼ افتـزيؾ وظققن إؿوويؾ ذم وجقه افتلويؾ، دار ادعرؾي، بروت  (1)

 .41، ص:2119، 3فٌـون، ط
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 اْلركة الشعرية ومذاهب الػن : -4

إهنو ، كـتؼؾ إػ أحد افعقامؾ ادفؿي افتل ترـً بصؿتفو ظذ كشلة افٌالؽي            

ؾودضطؾع ظذ ـتوب افٌديع ، هى افػـ ذم افشعر وافـثرمذاهى افؼقل اجلؿقؾ أو مذا

ٓبـ ادعتز يدرك بلن افرجؾ يتؽؾؿ ظـ مذهى حمدث ذم افشعر يعتؿد مؼقموت ؾـقي 

ؾػل أواخر افعك إمقي طفرت بقادر ادموه صعري جديد يعتؿد خصوئص ، خوصي

قتل ظـ احلرـي صعريي جديدة يًتغرهبو رواة اجلوهع افؼديؿ وذم هذا افصدد يؼقل افٌفٌ

وـون ، افشعريي اجلديدة افتل بدأت تظفر أواخر افعك إمقي وبدايي افعك افعٌود

أن هذه افصٌقة ـون مـ رأي "ؿد محؾ فقاءهو أهؾ افصٌقة ـام شـوهؿ مطقع بـ إيوس :

وجعؾ افشعر أداة فؾتعٌر ظـ احلقوة ، أصحوهبو آتصول بوحلقوة اتصوٓ مٌوذا

 (1)"ف ظـ إشوفقى افتؼؾقديي افتل اكتزظً أصقهلو مـ جزيرة افعرب وافٌعد ب، اجلديدة

وخوصي مدرشي افٌديع جعؾً افقظل افٌالؽل يـػتح ، ؾؿذاهى افشعر اجلديدة            

وكجد ذم مو كؼؾف  أمدي ، وتصـقػو بالؽقو خوصو، ظذ كصقص جديدة تتطؾى ؿراءة

وم  دفقال ظوودا هلذا إمر إذ يؼقل: مـ رأي أهؾ افصـعي وافٌالؽي حقل مذهى أيب مت

إن أهؾ افصـعي يػضؾقن ـؾ مو ؿوفف أبقمتوم ]...[ وادطٌقظقن وأهؾ افٌالؽي ٓ يؽقن "

افػضؾ ظـدهؿ مـ جفي اشتؼصوء ادعوين واإلؽراق ذم افقصػ وإكام يؽقن افػضؾ 

قدة مع ج، ـام ـوكً إوائؾ تػعؾ، وأخذ افعػق مـفو، ظـدهؿ ذم اإلدوم بودعوين

 (2)"وؿرب ادلتك ، افًٌؽ

                                                           
 .321، ص:0971، 4كجقى حمؿد افٌفٌقتل، توريخ افشعر افعريب، دار افػؽر، بروت فٌـون، ط (1)

 .524، ص:0، ج2116، 5أمدي، ادقازكي، تح افًقد أمحد صؼر، دار ادعورف افؼوهرة مك، ط (2)
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وجمؿقع اخلصوئص افشعريي اجلديدة هل افتل صؽؾً أحد ادـوبع افتل اشتؼك             

ويًؿل أدوكقس هذا ادذهى افػـل اجلديد بشعريي ، مـفو افدرس افٌالؽل افعريب

هـ( ذم 335ويؼقل مؾخصو رأي افصقيل)ت، ٕهنو خموفػي فؾشػقيي اجلوهؾقي، افؽتوبي

 ي أيب متوم :ضريؼ

وتتؿثؾ ، تتؿثؾ خصقصقي افطريؼي ادحدثي ذم ابتؽور معون مل تعرؾفو افشػقيي اجلوهؾقي"

 .(1)"هذه اخلصقصقي ـذفؽ ذم ابتؽور فغي صعريي جديدة 

طفقر اجلديد ظذ مًتقى افـص افشعري جيعؾ أفي افٌالؽقي تعقد افـظر ذم             

 فو افعؿؾ افـؼدي ذم افتؼققؿ بوجلقدة أو بوفرداءة .معويرهو وآفقوهتو افتل شقًتػقد مـ

هـ( يؼػ فقٌغ أن مو شؿل جديدا وحمدثو ظذ مًتقى 296فؽـ ابـ ادعتز)ت            

ؿد ؿدمـو  "افؾغي وإشؾقب ؿد شٌؼ وجقده ذم ـالم افعرب وافؼرآن واحلديٌ يؼقل :

ديٌ رشقل اهلل صذ اهلل ذم أبقاب ـتوبـو هذا بعض مو وجدكو ذم افؼرآن وافؾغي وأحو

ظؾقف وـالم افصحوبي وإظراب وؽرهؿ وأصعور ادتؼدمغ مـ افؽالم افذي شامه 

ادحدثقن افٌديع فقعؾؿ أن بشورًا ومًؾاًم وأبو كقاس ومـ تؼّقؾفؿ وشؾؽ شٌقؾفؿ مل 

يًٌؼقا إػ هذا افػـ وفؽـف ـثر ذم أصعورهؿ ؾعرف ذم زموهنؿ حتك شؿك هبذا آشؿ 

 (2)"ودّل ظؾقف. ؾلظرب ظـف

هذه ادحووفي ذم رصد وجقه افٌديع واشتخداموت افؾغي ذم مًتقاهو إديب             

حؼؼً ٓبـ ادعتز شٌؼو بالؽقو فؽـفو مل تمثر ظذ مًتقى احلرـي افشعريي واجلديد 

 افذي أحدثتف .

                                                           
 .43، ص:0989، 2أدوكقس، افشعريي افعربقي، دار أداب بروت فٌـون، ط (1)

 .07ص:، 2103، 0ظٌد اهلل بـ ادعتز، افٌديع، تح شؿر صؿس افديـ، دار صودر بروت فٌـون، ط (2)
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س وفقس مـ افغريى أن تؼػ احلرـي افشعريي اجلديدة وراء تطقر افدر            

ؾنذا اظتزكو مـجزات افشؽالكقغ بالؽي ترمل إػ وصػ اخلطوب مثؾام يؼقل ، افٌالؽل

ؾوفدراشوت إشؾقبقي وافشؽالكقي افتل تٌؾقرت ذم بدايي افؼرن "حمؿد مشٌول :

 (1)"دتشؽؾي ظذ مدى توريخ آكًوكقيافعؼيـ ٓ يؿؽـ إخراجفو مـ دائرة افٌالؽوت ا

ـوكً كصقص احلرـي ادًتؼٌؾقي ، مـطؾؼ افدراشوت افشؽالكقي ومثؾام كعؾؿ ؾنن            

وهذا ظقـف مو ، وتطٌقؼ آفقوهتؿ اجلديدة، وافتل اظتؿدهو افشؽالكققن فدراشي، ذم افشعر

 حدث مع هذا افعومؾ ادفؿ ذم كشلة بالؽتـو افعربقي .

 / افقاؾد إجـٌل وؾفؿ افعرب فؾٌالؽوت إخرى :5

ال مفام ذم دخقل ـؿ ظوم، سمجي افتل ازدهرت ذم افعك افعٌودـوكً حرـي اف            

وؿد أشفؿ هذا افقاؾد اجلديد ذم معرؾي ، ٓ يًتفون بف إػ افدرس افعريبمعرذم بالؽل 

وفألوػ احلظ ، قاؾد افٌالؽي افققكوكقي واهلـدييوكجد ظذ رأس اف، جزئقوت جديدة

بغ ، س افٌالؽل افعريب ذم كشلتفويالحظ محودي صؿقد أن افدر، إوؾر مـ افتلثر

صودف حرـي كشطي ، وأوائؾ افؼرن افرابع اهلجري، أواخر افؼرن افثوين اهلجري

زد ظذ ذفؽ أن افسامجي وؿعقا ظذ ـتى هلو ظالؿي مٌوذة "فؾسمجي ظـ افققكوكقي 

وؿد فؼل هذان ادمفػون رواجو ، بؿشوؽؾ افٌالؽي ومهو ـتوبو اخلطوبي وافشعر ٕرشطق

 (2)"را آكذاك وظؽػ افعرب ظذ ترمجتفام وذحفام وتؾخقصفام .ـٌ

                                                           
 .7ص:، 2117حمؿد مشٌول، افٌالؽي وإصقل، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء ادغرب،  (1)

محودي صؿقد، افتػؽر افٌالؽل ظـد افعرب، أشًف وتطقره إػ افؼرن افًودس، دار افؽتوب  (2)

 .59، ص:2101، 3اجلديد ادتحدة، بروت فٌـون، ط
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خوصي إول ، وكجد إمر واوحو ظـد افشقخ افرئقس ابـ شقـو وافػورايب            

افذي كجد ظـده ـتوب افشعر واخلطوبي يدخالن وؿـ ادقشقظي افتل تضؿ معورف 

 .خطوبي وافشعر ؾافعك وهق ـتوبف افشػوء أيـ خيصص جزءا ف

هـ( ؾؼد مثؾ تؾخقصف فؾشعر واخلطوبي ؾفام ظربقو خوصو 595أمو ابـ رصد)ت            

وفقس بوفيورة أن تؽقن مطوبؼي دو ، وخوفصو فـظريي افشعر وادحوـوة ظـد أرشطق

حقٌ كؼؾ ادحوـوة مـ افػعؾ افدرامل افتؿثقع إػ ، هق يقكوين بؾ هل بعؼؾقّي ظربّقي

 .افعٌورة افػعؾ افؾغقي ظذ مًتقى 

أمو مو كراه مـ تلثر ـتى افققكوكقغ ذم صـعي افٌالؽي وافشعر ؾـجده ظـد ؿدامي             

 بـ جعػر وحوزم افؼرضوجـل وؿٌؾفام اجلوحظ .

ؾػل افٌقون وافتٌقغ كجد مقاصػوت اخلطقى ومقاصػوت اخلطٌي وافتعومؾ مع              

 (1)ت ظـد أرشطق. ادًتؿعغ ممو حيقؾـو ظذ ؿضقي اإليطقشو

وٓ كجد ؾرؿو ـٌرا ، وؿضقي اإلؿـوع ظـد اجلوحظ حتتؾ مرـزا مفام ذم مؼوظف            

بغ مو يعروف اجلوحظ مشتتو حقل إؿـوظقي اخلطقى وحجوجقي ؿقفف وأشوفقٌف وبغ مو 

مصـػـو ٓ هيتؿ شقى "يؼقفف بريؾامن وتقتقؽو حقل مؼوظف ذم احلجوج بوظتٌوره :

ووحدهو افتؼـقوت افتل تًتخدم  ، ت اخلطوبقي افتل تـتٍ اإلؿـوع ذم افـػقسبؤفقو

  (2)"افؾغي فإلؿـوع واإلؿتـوع هل افتل شتحظك بدراشتـو 

                                                           
، 2101، 0م هورون، مؽتٌي ابـ شقـو، افؼوهرة، ط يـظر :اجلوحظ، افٌقون وافتٌقغ، تح ظٌد افًال (1)

 .96ص :

(2) Chaim perelman,Olbrechts-tyteca,traite de l'argumentation,editin de l'université de 

bruxelles,5Ed,200,p:10 
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وهذا مو كالحظف ظذ مو جوء بف اجلوحظ ظـدمو يتؽؾؿ ظـ مقاصػوت ـالم             

ًقؿي وٓ افعومي ومراظوتف فؾؿؼوموت ذم فغتف ؾال يؽؾؿ اخلوصي بؽالم اف، اخلطقى

بؾ إن اجلوحظ يتجووز افؾغي إػ ادظوهر افـػًقي فؾؿتؾؼل واخلطقى ، بؽالم اخلوصي

 وـذفؽ ادظوهر اخلورجقي وادحقطي بوخلطٌوء .

وشـرى ذم ؿراءة افعؿري دؼوع اجلوحظ اجلقاكى اجلديدة وؿـف وشـحوول             

 تقشقع ؿراءة هذا ادؼوع بومتدادات أخرى .

وكجد ؿدامي بـ جعػر يطٌؼ افؽؾقوت افـظريي ادقجقدة ظـد أرشطق ظذ بالؽي             

افشعر افعريب وحيوول حك اجلزئقوت ادؽقكي فؾـص افشعري وإرجوظفو إػ مٌودئ 

إن ؿدامي كوؿد صؽع يرد ظذ "ظومي يؿؽـ تؼـقـفو يؼقل جوبر ظصػقر ذم هذا افصدد :

وهق ، ؾقف افشعر مـ دموكس بغ افعـوس وإجزاءاجلامل ذم افشعر إػ مو يـطقي ظ

تزير ؿقؿي افشعر ؛تؾؽ افؼقؿي افتل ترتد إػ صقرة  –بوفسـقز ظذ افصقوؽي –حيوول 

وافتل ٓ يؿؽـ أن تػفؿ مـػصؾي ظـ ظـوسهو ]...[ ومـ ادمـد أن ؿدامي ، افؼصقدة

 ف ذم كؼده فؾشعر .وتلثر ب، ؾؼد ذح بعض ـتٌف، ـون يعرف أرشطق معرؾي ٓ بلس هبو

فؼد ظؾؿف أرشطق أن أول خطقة ذم دراشي افشعر هل حتديد افعـوس إشوشقي ادؽقكي 

 (1)"فف 

وأهؿ مو يطؾٌف ؿدامي هق افتـوشى ومقاجفي ادعـك فؾغرض ادؼصقد مع مراظوة             

وهدؾف ، وـؾ هذه إؾؽور ذات مـٌع أرشطل، ؿوظدة افتقشط فؾحػوظ ظذ افػضقؾي

 ون افقصقل إػ ظؾؿ يؼيض ظذ ؾقى إذواق .ـ

                                                           
 .010، ص :0995، 5جوبر ظصػقر، مػفقم افشعر، اهلقئي ادكيي افعومي فؾؽتوب، افؼوهرة، ط (1)
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ٓ تٌتعد ـثرا اكشغوٓت ؿدامي ظـ اكشغوٓت حوزم افؼرضوجـل افذي أظؾـ             

اكتامء ـتوبف إػ ظؾؿ افٌالؽي وأجزاء افؽتوب تقحل بوفرؽٌي ذم بقون جزئقوت افؼقل 

 افٌؾقغ خوصي مـف افشعري بغ أفػوظ ومعوين ومٌوين وأشؾقب .

وفق وجد هذا "يؼقل حوزم ذم معرض حديثف ظـ مؼقموت افشعر واخلطوبي :            

، احلؽقؿ أرشطق ذم صعر افققكوكقغ مو يقجد ذم صعر افعرب مـ ـثرة احلؽؿ وإمثول

وتٌحرهؿ ذم ، وآشتدٓٓت واختالف رضوب اإلبداع ذم ؾـقن افؽالم فػظو ومعـك

 (1)"مـ افؼقاكغ افشعريي أصـوف ادعوين ]...[فزاد ظذ مو ووع 

وادـفوج ، ؿقفف هذا يثًٌ أن حوزمو  اضؾع ظذ أرشطق ذم ـتوبقف افشعر واخلطوبي            

وذفؽ ، بؾ حوول أن يتجووز افـؿقذج إرشطل، يعٍ بلدفي ذفؽ وحوزم مل يـؼؾ ؾؼط

 فقظقف بخصقصقي افـص افعريب وخؾػقوتف وممهالتف.

وزم ـون خمصصو فؾـظريي افشعريي ظـد افعرب مع ادحوؾظي ويٌدو أن ـتوب ح            

وؿد حيت اخلطوبي ذم احلديٌ ظـ ، ظذ افؽؾقوت افتل دمؿع افعؿؾ افشعري

 وتداخؾ إخر مع افتخققؾ افشعري .، اإلؿـوع

رأيـو ذم هذا افعـك بوختصور ظقامال شومهً ذم كشلة آهتامم افٌالؽل             

مؼوصد واهتامموت تضعفو و وريع بالؽقي ممشًي وهلو خؾػقوتوأضؾؼً افعـون دش

وشـرى مـ خالل ؿراءة افعؿري هلذه ادشوريع افٌالؽقي ادتطقرة ، وؿـ كًؼ تلفقػفو

ظـ هذه إصقل وافعقامؾ خؾػقوهتو افـظريي وآفقوهتو وافؽؾقوت افـظريي افتل حتتؽؿ 

 وريع مـ زاويتغ :وؿراءتـو دؼوع افعؿري شتيضء جقاكى هذه ادش، إفقفو

                                                           
دار افغرب ، حوزم افؼرضوجـل، مـفوج افٌؾغوء وهاج إدبوء، تح حمؿد احلٌقى ابـ اخلقجي (1()1)

 .69ص:، 0980، 2اإلشالمل، بروت فٌـون، ط
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إوػ :متوبعي تطقر افٌالؽي افعربقي وحتقهلو إػ ادموهوت وامتدادات ـزى بعد أن رأيـو 

 أصقهلو وظقامؾ كشلهتو .

افثوكقي : رصد أفقوت ادتٌعي ذم ؿراءة افدرس افٌالؽل افعريب ذم وقء افدرس اجلديد 

 كظريو وتطٌقؼقو .

فـصؾ ، ؼوط وجدكوهو ظـد افتقؽؾ ذم مؼوع افعؿريوؿد حووفـو افتقشع ذم ك            

، هذه افـتوئٍ ادتقصؾ إفقفو برؤيي افعؿري ٓمتدادات افٌالؽي افعربقي افؽزى

أو اإلصورة إػ ، وشـعؿؾ ظذ افتقشع ذم اجلزئقوت افتل كرى رضورة هذا افعؿؾ ؾقفو

عوكي ـؾ هذا بوٓشت، ادشوريع افتل مل حتظ برؤيي واوحي ذم مؼع افعؿري

 بوشساتقجقوت افؽشػ اجلديدة افتل تتقحفو افٌالؽي ادعوسة . 

فــتؼؾ وؿـ مدخؾـو هذا  إػ ظـك يٌحٌ ذم مػفقم افٌالؽي ظـد افعرب             

وـقػ تشؽؾ ومو مؼوصده ؟ بعد أن حووفـو رصد افعقامؾ افؽومـي وراء كشلة آهتامم 

 ن ـون مؾؽي ؾطريي .افٌالؽل بوظتٌوره مؾؽي واصػي فؾخطوب بعد أ

 مػفوم البالغة بحث دم ادشسك وتبني لؾػروق بني ادوروث والوافد اجلديد: -4

إن حتديد مػفقم افٌالؽي خوصي بعد أن رأيـو ادًور افذي ؿطعف افقظل افٌالؽل             

وافعقامؾ افتل ، بوظتٌوره أوٓ :مؾؽي ؾطريي وثوكقو بوظتٌوره مؾؽي صـوظقي مؽتًٌي

فـرى أن تصقر افعؼؾ افعريب دػفقم افٌالؽي وـقػ خرج هذا ، ً ذم كشلهتوشومه

وافًمال حقل افٌالؽي يطرح دائام ، ادصطؾح وبدأ اكتشوره وافتحقٓت افطورئي ظؾقف
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وأبدا وهذا كراه حتك ظـد رواد افٌالؽي اجلديدة افذيـ يؾحقن ظؾقف ومو يػروف هق 

 (1)شقء ؾفؿ هذا ادقدان .

شـًتػقد مـ افرصد افتورخيل افذي ؿدمف محودي صؿقد حقل طفقر مصطؾح              

إذ يالحظ صؿقد ، هـ 41افٌالؽي افعربقي ومػفقمفو ظز خط تورخيل يٌدأ مـ شـي 

ورودهو ظـ ظع بـ أيب ضوفى بوظتٌور افٌالؽي إؾصوح ؿقل ظـ حؽؿي مًتغؾؼي وإبوكي 

ادؼػع بلهنو ـشػ مو ؽؿض مـ  ثؿ كجد ادػفقم يتطقر خوصي مع ؿقل ابـ، ظـ مشؽؾ

ومع ؿقل خوفد بـ صػقان بلهنو إصوبي ادعـك ، احلؼ وتصقير احلؼ ذم صقرة افٌوضؾ

أو ذم ، إذ كجد هفـو افٌالؽي تتحقل إػ مقاصػوت واؿعي ذم افؼقل، (2)وافؼصد إػ احلجي

 مع تقؾر ظـك اإلؿـوع وتقجقف افرأي .، افؼوئؾ

ـذفؽ ؿقل ذم مػفقم افٌالؽي ظـده إ؛ذ يذـره ، هـ(045وٓبـ ادؼػع)ت            

ع أحٌد  "اجلوحظ: ـِ ادؼػَّ وؿول إشحوق بـ حًون بـ ُؿقهّل: مل يػنر افٌالَؽي تػًَر اب

ؾؿـفو مو ، ُشئِؾ مو افٌالؽي؟ ؿول: افٌالؽي اشٌؿ جومٌع دعوٍن دمري ذم وجقٍه ـثرة، َؿط  

ؽقت  ً ومـفو مو ، ومـفو مو يؽقن ذم اإلصورة، امعومـفو مو يؽقن ذم آشت، يؽقن ذم اف

ومـفو مو يؽقن ، ومـفو مو يؽقن ابتداءً ، ومـفو مو يؽقن جقابوً ، يؽقن ذم آحتجوج

ؾعوّمُي مو يؽقن مـ هذه ، ومـفو مو يؽقن رشوئؾ، ومـفو مو يؽقن َشجْعًو وُخطٌوً ، صعراً 

 (3)"افٌالؽيهق ، واإلجيوزُ ، واإلصورُة إػ ادعـك، إبقاب افقحُل ؾقفو

                                                           
 .Kibedi Varga, Rhétorique et Littérature,Diddier paris ,1970,p:19يـظر : (1)

، 2111، 3تحدة، بروت فٌـون، طيـظر :محودي صؿقد، افتػؽر افٌالؽل، دار افؽتوب اجلديد اد (2)

 .013، 010ص ص:

 .94:، ص2101، 0اجلوحظ، افٌقون وافتٌقغ تح ظٌد افًالم هورون، مؽتٌي ابـ شقـو، افؼوهرة، ط  (3)
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وافتل شـجد أبو هالل ، هذه ادالمح افتل ؿدمفو ابـ ادؼػع             

، تعطل افتصقر إول بقجقد وجقه متعددة فؾٌالؽي، هـ( يؼحفو395افعًؽري)ت

وؽر ، بغ افٌقون افؾغقي، وهذا مو شقًتثؿره افٌالؽققن ذم تعداد مشوريعفؿ وتـقظفو

 وإكقاع إدبقي  ... .، الؽي افشعروب، افؾغقي وبغ بالؽي اإلؿـوع

هـ( ذم افرشوفي افعذراء ٕيب افقن 071وورد ؿقل فؾخؾقؾ بـ أمحد)ت            

ـؾ مو أدى إػ ؿضوء احلوجي ؾفق "هـ( حقل افٌالؽي يؼقل ؾقفو :298افشقٌوين)ت

وآخر ـالمؽ ، وفتؾؽ احلول وؾؼو، ؾنن اشتطعً أن يؽقن فػظؽ دعـوك ضٌؼو، بالؽي

 (1)"، ؾوؾعؾ، ومقارده دصودره مقازكو، وفف مشوهبوٕ

ثؿ ، إن هذا افـص جيعؾ مـ افٌالؽي مقداكو فديـومقي افتداول وآشتعامل وادـػعي            

خيصصفو بوفػعؾ افؾغقي وافظروف ادحقطي بف وخيتؿ إمر بوفػعؾ وـلهنو إصورة إػ 

 ادتؽؾؿ وادتؾؼل بغ افػعؾ وآكػعول .

أّمو بؼ بـ ادعتؿر ووصّقتف ادقّثؼي ذم بقون اجلوحظ ؾنهّنو ؿد حقت مًوئؾ             

وفؽــو ٓ كقاؾؼ مـ يطؾؼ احلؽؿ افؼوئؾ بلّكف ممّشس ، ظديدة مـ افٌالؽي افعربّقي

، ؾفذا افّدرس افؽٌر ٓ يؿؽـ أن يؼقم بعٌئف رجؾ واحد وظؼؾ وحقد، افٌالؽي افعربّقي

تصؾ حّد افّتامم ذم مشوريع بعقـفو وتؾحؼفو أخرى تػـذدهو أو ي إّكام هل تراـامت معرؾقّ 

تـؼدهو أو تقّشعفو أّمو أن يٌـك ظؾؿ مـ ظؾقم اخلطوب مؽتؿال بحدوده مـ فدن ظؼؾ 

 واحد ؾفذا ٓ يشفد فف توريخ افعؾقم احلؼقؼل وفقس إحؽوم اجلزاؾقي افّذوؿقي .

                                                           
أبق افقن افشقٌوين، افرشوفي افعذراء ذم مقازيـ افٌالؽي، حتؼقؼ يقشػ ظٌد افقهوب، دار افطالئع،  (1)

 .83، ص:2115افؼوهرة، 
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ـقزه ظذ مًلفف مطوبؼي افؽالم فؾؿؼوم وإّن وثقؼي بؼ أهؿ مو كجده ؾقفو هق تر         

أن يعرف أؿدار ادعوين ويقازن بقـفو وبغ  "افذي يؼول ؾقف ؾقؼقل بؼ ظـ ادتؽّؾؿ :

وبغ أؿدار احلوٓت ؾقجعؾ فؽؾ ضٌؼي مـ ذفؽ ـالمو وفؽؾ حوفي ، أؿدار ادًتؿعغ

عوين ظذ مـ ذفؽ مؼومو حتك يؼًؿ أؿدار افؽالم ظذ أؿدار ادعوين ويؼًؿ أؿدار اد

 (1)"وأؿدار ادًتؿعغ ظذ أؿدار تؾؽ احلوٓت ، أؿدار ادؼوموت

ٓ يؿؽـ افعٌقر ظذ هذا افـص ظٌقرا صومتو أو أن كعّؾؼ ظذ مضؿقكف بتعؾقؼ             

بؾ ، ؾفق يمّشس جلوكى كظري مفؿ فٌالؽي افًّؽوـل ومـ جوء بعده، صورح وؾؼط

وكجد ، واإلؾفومكًّؿقفو بالؽي افتقاصؾ  كجد بؼا يمشس ددرشي بالؽقي يؿؽـ أن

 ظـده مصطؾحوت بالؽّقي تقاصؾّقي : 

 رتى ادعوين مـ بًوضي وظؿؼ وؽؿقض ...و ضٌؼوتأؿدار ادعــــوين = 

 بحًى اختصوصوهتؿ ومًتقيوهتؿ افعؾؿقي ... وضٌؼوهتؿ  أؿدار ادًتؿعغ = مراتٌفؿ

 ذّم و..و.. أؿدار احلوٓت = ادقاؿػ افؽالمقي مـ جدال ومدح و

ؾنذا حتّؼؼ افتطوبؼ بغ ادؼوم )افذي ، وفؽؾ مؼوم مـ هذه ادؼوموت ـالم خيتص بف        

وافًومع( وافؽالم بؾغ ادتؽّؾؿ ؽويتف مـ  بوظتٌوره طروؾو مؽوكقي وزموكّقي  يشؿؾ احلول

ؽي وهذا فقس بعقدا ظاّم تؼّرره افٌالؽوت اجلديدة بام ؾقفو بال، اإلؾفوم وتؾؽ افٌالؽي

ـام يعروف حمّؿد افعؿري هق ترمجي (2)) مؽون + أصخوص (ؾؿصطؾح ادًتَؿع ، احلجوج

ؿف صويقؿ بردون إػ كقظغ خوص =  auditoireدصطؾح ) ًّ  auditoire( افذي يؼ

particulier     = وـقينauditoire universel ، وهل ٓ تٌتعد ـثرا ظـ مؼوموت تقجقف

                                                           
 . 58مؽتٌي ابـ شقـو ص ، تح ظٌد افًالم هورون، افٌقون وافتٌقغ، جلوحظا (1)

 . 221ص ، افٌالؽي اجلديدة بغ افتخققؾ وافتداول، يـظر حمّؿد افعؿري (2)
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ادتؽّؾؿ خطوبف فؼضقّي أو كظرّيي أّشس دظوئؿفو ظؾامء ؾنذا وّجف ، اخلطوب ظـد بِؼ

 conviction وظورؾقن ؾفذا خطوب مقّجف دًتؿع ـقين وظـدهو كؽقن ذم ظؿؾّقي تقؼغ 

 persuasion.(1)وفًـو ذم إؿـوع خوص ظودي 

، افذي يدخؾ مرحؾي افتلثر بوفقاؾد افققكوين، كجد اجلوحظ وفقس بعقدا ظـ بؼ             

)وإن مل يؽـ فؾػرس تلثر ظؾؿل ظذ احلضورة افعربّقي ػودة مـ افساث افػورد وآشت

وكجد كصف افشفر ، وافغريى اهلـديإٓ مـ جوكى احلقوة آجتامظقي وافًقوشّقي( 

ون"حقل افٌالؽي افذي يؼقل ؾقف :  ًَّ ِد بـ َح بر ـوتُى حمؿَّ ين أبق افز  وحّدثـل ، خزَّ

ؿوٓ:ؿقؾ فؾػورّد: مو افٌالؽي؟ ؿول: معرؾي  -ى َمـ ـون حمؿد بـ أبون وٓ أدري ـوت

واختقور ، وؿقؾ فؾققكويّن: مو افٌالؽي؟ ؿول: تصحقح إؿًوم، افَػْصؾ مـ افقصؾ

وافَغزارة َيْقَم ، وؿقؾ فؾرومّل: مو افٌالؽي؟ ؿول: حًـ آؿتضوب ظـد افٌداهي، افَؽالم

وحًـ ، واكتفوز افػرصي، افّدٓفي وؿقؾ فؾفـدّي: مو افٌالؽي؟ ؿول: وُوقح، اإلضوفي

ٌَك بوحلُّجي، اإلصورة وادعرؾي بؿقاوع ، وؿول بعُض أهؾ اهلـد: مِجَوع افٌالؽي اف

أن تَدَع اإلؾصوح هبو ، وادعرؾِي بؿقاوع افُػرصي، ثؿ ؿول: ومـ افٌك بوحلُجي، افػرصي

اُب ظـفو صػحًو أبَؾَغ وربام ـون اإلرض، إذا ـون اإلؾصوُح أوَظَر ضريؼيً ، إػ افؽـوييظـفو

َرك  (2)"وأحؼَّ بوفظََّػر، ذم افدَّ

ممو يٌغ أن هذه ادػوهقؿ دخؾً إػ ، هـو كالحظ أن اخلز يـؼؾف اجلوحظ ظـ ؽره            

وشتشسك هذه ، ً مع مو يريده افعرب ادًؾؿقن بوفٌالؽيومتوّش ، افعؼؾقي افعربقي

                                                           
، 2104، دار افؽتوب اجلديد ادتحّدة، كظريي احلجوج ظـد صويقؿ بردون، يـظر : احلًغ بـق هوصؿ (1)

 . 04ص 

 .77ص، 2101، 0وافتٌقغ تح ظٌد افًالم هورون، مؽتٌي ابـ شقـو، افؼوهرة، ط افٌقون ، اجلوحظ (2)
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ؽل افعريب بغ بالؽي ترـز ظذ اجلوكى ادػوهقؿ إجـٌقي ذم صقوؽي ادؼوع افٌال

وإمر هفـو فقس بعقدا ظـ افٌالؽي افققكوكقي ، افتخققعأخرى هتتؿ بوجلوكى آؿـوظل و

وإذن ؾؾـًؾؿ بلن اخلطوبي هل ؿقة أو  "افتل يعرؾفو أرشطق ذم ـتوبف اخلطوبي ؿوئال :

قن صلكف اإلؿـوع مؾؽي كًتطقع أن كؽتشػ هبو ظذ وجف كظري أو تلمع مو يؿؽـ أن يؽ

وهذا يػفؿ مـ خالل ظـك افٌك بوحلجي ؾفق تلمؾ ذم شٌؾ  (1)"ذم ـؾ حوفي ظذ حدة 

اإلؿـوع ادؿؽـي وافتل تقصؾ ادتؾؼل إػ إخذ برأي اخلطقى أو ادـوطر .وأخرى 

وبالؽي ترى أن مدار إمر ظذ افتلثر اجلؿفقري وآشتفقاء ، تًعك فالشتفقاء

 افعوضػل .

، كرصد افتحديدات افقاؿعي ذم توريخ بالؽتـو افعربقي، مـ هذه ادرحؾي ادفؿي            

وافضٌط ظذ ظؽس افًوبؼ مـفو ؛حقٌ كجد افرشؿ ، وهل حتديدات تًعك إػ افدؿي

وشـرى مصطؾحغ ، أو يضع افؼورئ ظذ اخلقور بغ ادػوهقؿ، مقشع فقضؿ ؽره

 حي .آخريـ يزامحون افٌالؽي مهو افٌقون وافػصو

حقٌ ، هـ( حقل إظجوز افؼرآن افؽريؿ386إذا رجعـو إػ مو ـتٌف افرموين)ت             

وإكام افٌالؽي "ويعرف افٌالؽي ؿوئال :، بغ وجف إظجوزه مـ خالل بالؽتف وحًـ كظؿف

 (2)"إيصول ادعـك إػ افـػس ذم أحًـ صقرة مـ افؾػظ .

                                                           
، 2103أرشطق، اخلطوبي، ترمجي :ظٌد افؼودر ؿـقـل، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء ادغرب،  (1)

 .05ص:

افرموين، افـؽً ذم إظجوز افؼرآن، وؿـ ثالث رشوئؾ ذم إظجوز افؼرآن، حتؼقؼ حمؿد خؾػ اهلل  (2)

 .76، ص:6ؿد زؽؾقل شالم، دار ادعورف، افؼوهرة، طوحم
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ريخ بالؽتـو اجلؾقؾي تتؿثّؾ ذم ظـوس ادقؿػ يضع ؿوظدة جؾقؾي ذم تووافرّموين             

 افٌالؽل مـ :

 ادعـك = مؼوصد حيؽؿفو ادقؿػ اخلطويب  -

 متؽّؾؿ = يقصؾ ادعـك  -

 خموضى = يصؾ إفقف ادعـك ) افـػس (  -

 اخلطوب = افؾػظ  -

 إشؾقب = أحًـ صقرة  -

هل  ؾصقرة افؾػظ، وبوفصقرة افتل يؽقن ظؾقفو اخلطوب، وكؾؿح اهتاممو بودتؾؼل

ؾقؽقن مؼـعو أو ، وآشتحًون، فقؾؼك افؼٌقل، ـًوؤه وفٌوشف افذي يؼّدم مـ خالفف

 جوذبو حمّرـو فؾعقاضػ .

خوصي ، هذا افتعريػ افذي شـجده يتؽرر بعٌورات خمتؾػي ظـد مـ شقليت بعده            

ًف افٌالؽي ـؾ مو تٌؾغ بف ادعـك ؿؾى افًومع ؾتؿؽـف ذم كػ"ظـد أيب هالل افعًؽري:

 (1)"ـتؿؽـف ذم كػًؽ مع صقرة مؼٌقفي ومعرض حًـ 

بؾ ، وافعًؽري ذم افصـوظتغ صورح مـ ضراز رؾقع فؽالم اجلوحظ ذم افٌقون وافتٌقغ

ويشر ذم ذحف فقجقد بالؽي افصؿً ، كجده يؼح ـالم ابـ ادؼّػع ظـ افٌالؽي

، ؽي افؽتوبيوـتوب افصـوظتغ يتؼوشؿف كًؼون بالؽّقون بغ بال، وبالؽي اإلصورة

وشققذم افؽالم ظؾقف بوظتٌور أّن ، وشقؽقن فف حمؾ ذم مؼوع افعؿري، وبالؽي افشعرّيي

 فف حمّطوت تتجذ ؾقفو مالمح بالؽي ظومي .

                                                           
أبق هالل افعًؽري، افصـوظتغ، حتؼقؼ ظع حمؿد افٌجووي وأبق افػضؾ إبراهقؿ، ادؽتٌي افعكيي  (1)

 .06، ص:2103صقدا بروت، 
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هـ( حقٌ يذـر حد افٌالؽي ذم هنويي اإلجيوز 616ثؿ ؾخر افديـ افرازي)ت             

ؾٌف مع آحساز ظـ اإلجيوز ادخؾ افٌالؽي بؾقغ افرجؾ بعٌورتف ــف مو ذم ؿ"بؼقفف :

وؿد شٌؼ ، وفقس مـ افغريى أن تؼسن افٌالؽي بؿفؿي افتقاصؾ (1)"واإلضوفي ادؿؾي 

وأن أذكو فذفؽ ذم حديثـو ظـ مرحؾي ادعرؾي افػطريي وافتصوق جذرهو افؾغقي 

ذ يؼقل مقوحو افتداخؾ إ  kibedi vargaوهذا مو يؼرره ـقٌقدي ؾورؽو ، بوفتقاصؾ

ذم أشوس ـؾ بالؽي تقجد رؽٌي "اؿع بغ موهق تقاصع ومو هق بالؽل ؿوئال :افق

، فؼقل اجلؿقؾ واجلقد وبغ اإلؿـوعويـؼؾ تعريػوت فؾٌالؽي دمؿع بغ ؾـ ا (2)"آتصول 

وافتؼوضع بغ افشعري واإلؿـوظل افتداويل معفقد ذم بالؽتـو افعربّقي وفقس مثؾام هق 

، وكصقصـو وأكًوق بالؽتـو، ر مـفؿ اجلدال افّطقيؾاشتدظك إم، احلول ظـد افغرب

د اجلؿع بغ مجول افصقرة وأ ًّ ـز وأظظؿ خطوب وهق افؼرآن افؽريؿ ـالم ربـو جي

 .وإؿـوظّقي احلّجي بؾ وبرهوكّقتفو ذم مقاؿع تًتدظل افزهون افقؼقـل ظذ ضريؼ ادـوضؼي 

، فؽـ إمر يًتدظل افـظر، فًـو كٌحٌ ظـ وجقه افتطوبؼ بغ افٌالؽتغ              

هذا إخر ، واإلكًون، أصٌحً مـطؾؼو فرؤيي افعومل، خوصي وأن افٌالؽي ذم أيومـو هذه

واإلكًوكّقي ؾقف أؾؼ ـّؾام ، ؾنكًوكّقتف تتحّؼؼ بٌالؽتف، افٌالؽل افذي أظقد تعريػف بوظتٌوره 

 .  اؿسب مـ افٌالؽي أـثر ـون ؿربف وظالؿتف أمؽـ بوإلكًون

هق مـ بغ ، وحًـ صقرة افؾػظ، مػفقم افٌالؽي اجلومع بغ افتقاصؾ، إذن              

ـون يًر إػ جوكى ، بوإلووؾي إػ  وجقد فػظ آخر، ادػوهقؿ افتل شورت مع افٌالؽي

                                                           
ؾخر افديـ افرازي، هنويي اإلجيوز ذم درايي اإلظجوز، حتؼقؼ كك اهلل حوجل مػتل أوؽع، دار  (1)

 .30ص:، 2114، 0ر، بروت فٌـون، ط صود

(2) Kibedi Varga ,rhétorique et littérature , Diddier paris ,1970,p:20  
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وهق افػصوحي ؛إذ كجد أبو هالل افعًؽري يػرق بغ افٌالؽي وافػصوحي ؿوئال ، افٌالؽي

وافٌالؽي تتـوول ادعـك أن افٌٌغوء ، حي تتضؿـ افؾػظومـ افدفقؾ ظذ أن افػصو":

إذ هق مؼقؿ احلروف وفقس فف ؿصد إػ ادعـك افذي ، وٓ يًؿك بؾقغو، يًؿك ؾصقحو

 (1)"يمديف

أمو ، وهذا إمر كجده ـذفؽ ظـد ابـ شـون اخلػوجل ذم حديثف ظـ افػصوحي            

 هذه ادصطؾحوت وجيعؾ مدارهو ؾوفرجؾ يًووي بغ، اجلرجوين ؾوٕمر ظـده خمتؾػ

ظذ افؽشػ ظام ذم افـػس وإظالم أخريـ بام جيقل ذم خوضر ادتؽؾؿ  ويزيد معفو 

وـؾ مو صوـؾ ، حتؼقؼ افؼقل ظذ افٌالؽي وافػصوحي وافٌقون وافزاظي "ؿوئال :، افزاظي

، ذفؽ ممو يعز بف ظـ ؾضؾ بعض افؼوئؾغ ظذ بعض مـ حقٌ كطؼقا وتؽؾؿقا

، ورامقا أن يعؾؿقهؿ مو ذم كػقشفؿ، وا افًومعغ ظـ إؽراض وادؼوصدوأخز

ويؽشػقا هلؿ ظـ وامئر ؿؾقهبؿ.ومـ ادعؾقم أن ٓ معـك هلذه افعٌورات وشوئر مو 

ويـًى ؾقف افػضؾ وادزيي إفقف دون ، جيري جمراهو ممو يػرد ؾقف افؾػظ بوفـعً وافصػي

ثؿ تزجفو ذم ، ومفو ؾقام فف ـوكً دٓفيؽر وصػ افؽالم بحًـ افدٓفي ومت، ادعـك

وتـول ، وأحؼ بلن تًتقيل ظذ هقى افـػس، وآكؼ وأظجى، صقرة هل أهبك وأزيـ

وتطقؾ رؽؿ احلوشد. وٓ ، وأوػ بلن تطؾؼ فًون احلومد، احلظ إوؾر مـ مقؾ افؼؾقب

، جفي ٓشتعامل هذه اخلصول ؽر أن يمتك ادعـك مـ اجلفي افتل هل أصح فتلديتف

                                                           
 .04أبق هالل افعًؽري، ادرجع افًوبؼ، ص: (1)
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، وأحرى بلن يؽًٌف كٌالً ، وأـشػ ظـف وأتؿ فف، وخيتور فف افؾػظ افذي هق أخص بف

 (1)"ويظفر ؾقف مزيي.

ؾوجلرجوين يرؾض ـقن افػصوحي فتآفػ احلروف أو تـوؾرهو ذم افؾػظ بؾ جيى             

وكدرك مـ ـالمف حؼقؼي افقاؿع افذي ـون ظؾقف افدرس افٌالؽل ، افـظر ـذفؽ فؾـظؿ

أو ، إذ ـوكقا يؼكون افػصوحي ظذ افؾػظ وافٌالؽي ظذ افؾػظ وادعـك معووؿتئذ ؛

افثوين دون إول وهذا مو يلبوه اجلرجوين بؾ رأى أن افػصوحي وافٌالؽي مدارمهو ظذ 

بؾ رأى أكف مـ اخلطر أن يقوع ، وهذا مو جعؾف ٓ يعسف بوخلط افػوصؾ بقـفام، افـظؿ

 فؼرآن افؽريؿ .هذا اخلط ذم افتعومؾ مع إظجوز ا

إذ إن ابـ افٌـوء ادراـق ، وفؾٌقون وافٌالؽي ؿصي مغويرة ذم ادغرب افعريب            

هذا إخر ، هـ( يقوح بلن ظؾؿ افٌقون أظؿ مـ افٌالؽي ومـ افٌديع720افعددي)ت

 (2)افذي يرجع إػ صـوظي افؼقل ودٓفتف ظذ ادعـك ادؼصقد ويًتـد إػ ظؾؿ افٌقون .

وادؼوصد افتل يتقخك ادتؽؾؿ ، ؾفل حمصقرة بوٕؽراض، أمو افٌالؽي ظـده            

وافٌالؽي هل أن يعز ظـ ادعـك ادطؾقب "ؾقعرؾفو ؿوئال :، وإبالؽفو فؾًومع، حتؼقؼفو

 (3)"ظٌورة يًفؾ هبو حصقفف ذم افـػس متؿؽـو مـ افغرض ادؼصقد

                                                           
، 0992، 3ظٌد افؼوهر اجلرجوين، دٓئؾ اإلظجوز، حتؼقؼ حمؿقد حمؿد صوـر، مطٌعي اددين، ط (1)

 .43ص:

، 0985فٌـوء ادراـق، افروض ادريع ذم صـوظي افٌديع، حتؼقؼ روقان بـشؼرون، ط يـظر: ابـ ا (2)

 .87ص:

 .87ادرجع كػًف، ص: (3)
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ؾعـك ، كو بتعريػ ؾخر افديـ افرازي هلويذـر، ؾتعريػ ابـ افٌـوء فؾٌالؽي            

وادطؾقب إصورة مـ ابـ افٌـوء إػ أن افؽالم ، افتعٌر ظـ ادطؾقب حورض ظـدمهو

هق ـالم ترجك مـف ، إّكام يليت حلوجوت ذم افـػس يريد ادتؽّؾؿ إبالؽفوافٌؾقغ فقس فغقا 

فؽ أن يؽقن مالئام ويشسط فذ، ويرجك مـ خالل هذا افؼقل افتلثر ذم أخر، اإلؾودة

ؾفق ، أمو افتؿؽـ مـ افغرض ادؼصقد، فؾؿخوَضى افذي ُيتقجف كحقه بوفؽالم وافعٌورة

 وافتقجقف افذي يريد ادتؽؾؿ افٌؾقغ أن يصؾ إفقف .، إثر افـفوئل

، وإّن كؿقذج ابـ افٌـّوء ادراـق رمحف اهلل يعؽس رؤيي مقّشعي فػعوفقوت افٌالؽي            

وإن ، بؽوؾي أكقاع افؼقل مـ برهون وجدل وخطوبي وحتك افًػًطي وافشعرؾفل هتتؿ 

إٓ أّكـو كؾؿس ذم إصورتف فؽوّؾي أكقاع ، ـون ؿد أخرجفام ظـ مدار احلؼقؼي وابتغوء احلؼ

وإذا ؿرأكو ادصطؾح افٌالؽل ، اخلطوب أّن افٌالؽي متّد رواؿفو ظذ ـؾ هذه اخلطوبوت

فّرجؾ يرى فؾػصوحي بعغ ادشوـؾي بغ ـؾي ادشورؿي ؾوكجده ظذ ؽر صوظـد ابـ افٌـوء 

وإذا اجتؿعً افػصوحي بوفٌالؽي افتل هتتؿ بودؼوصد ، افتداول افدٓيل وافصقيت افقًر

وادعوين تعّغ معرؾي ضٌؼوت افؽالم وهذه تتٌع صـوظي افٌديع افتل تعطل افؼقاكغ 

ظؾؿ افٌقون وهق أمر ؾطري يتّؿ  افؽؾّقي افضوبطي جلزئقوهتو وتًتـد صـوظي افٌديع إػ

ؾوبـ ، ؾفق هيتؿ بوفّدٓفي وافّدفقؾ ذم افؾغي وؽرهو مـ إكًوق افتقاصؾّقي، افتـٌقف ظؾقف

افٌـّوء خيرج آهتامم افٌالؽل مـ كًؼ افؾغي فقؾّؿح ويشر إػ اهتاممف ـذفؽ بوٕكًوق 

ًوق افثؼوؾقي وـذفؽ حًـ ؾفؿف فألك، آراء اجلوحظوهذا أثر مـ ، ؽر افؾغقّيي

  اإلؽريؼّقي افقاؾدة وـذفؽ فؾعؾقم اهلرمًّقي افتل اصتفر هبو أمثول ابـ افٌـّوء ذم ظكه .

وتؽؿـ أمهقي هذه افٌالؽي افٌـوويي ذم اخلروج ظـ افتؼًقؿ افذي شـتف افٌالؽي "            

فرجقع بؾ ا، وـذفؽ ذم ظدم حك افٌديع ذم ادحًـوت)افؾػظقي أو ادعـقيي(، اددرشقي
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ؾوفٌديع هق أوجف ، (1)"حقٌ افٌديع هق افٌالؽي ظؿقمو ، بف إػ دٓفتف إوػ ظـد افعرب

حقٌ ، وأؾـوه وأشوفقٌف افتل درج افعرب ظذ اشتعامهلو فؾتعٌر ظـ معوكقفؿ، افؽالم

 وادعـك مقاجفو فؾغرض ادؼصقد .             ، يؽقن ادعـك افؾػظ مقاؾؼو فؾؿعـك

يًتدظل إمر احلديٌ ظـ ادؼوم افذي حتدد مـ ، وذم حديثـو ظـ ادؼوصد              

 هـ( 622)ت وهـو حتيكو تعريػوت افًؽوـل، خالفف هذه ادؼوصد

افٌالؽي هل بؾقغ  "يذـر افًؽوـل تعريػو فؾٌالؽي يؼقل ؾقف :، هـ(739وافؼزويـل)

حؼفو وإيراد أكقاع  ادتؽؾؿ ذم تلديي ادعوين حدا فف اختصوص بتقؾقي خقاص افساـقى

وهلو أظـل افٌالؽي ضرؾون أظذ وأشػؾ متٌويـون ، افتشٌقف وادجوز وافؽـويي ظذ وجففو

ؾؿـ إشػؾ ، تٌويـو ٓ يساءى فف كورامهو وبقـفام مراتى تؽود تػقت احلك متػووتي

تٌتدئ افٌالؽي وهق افؼدر افذي إذا كؼص مـف رء افتحؼ ذفؽ افؽالم بام صٌفـوه بف ذم 

صدر افؽتوب مـ أصقات احلققاكوت ثؿ تلخذ ذم افتزايد متصوظدة ظذ أن تٌؾغ حد 

اإلظجوز وهق افطرف إظذ ومو يؼرب مـف.واظؾؿ أن صلن اإلظجوز ظجقى يدرك 

ومدرك ، وٓ يؿؽـ وصػف ـوشتؼومي افقزن يدرك وٓ يؿؽـ وصػفو وـودالحي

ضقل خدمي هذيـ  وضريؼ اـتًوب افذوق، اإلظجوز ظـدي هق افذوق فقس إٓ

 (2)"افعؾؿغ

بعد ـالمف ظـ افعؾقم إدبقي افتل أشس ، وافًؽوـل خؾص إػ هذه افـتقجي            

ؾوفٌالؽي ظـده مؾؽي متؽـ ، وهذا مو شـراه ذم ؿراءة افعؿري فؾًؽوـل، مؼوظف ظؾقفو

                                                           
 .096ص:، م2100، 0ظؿر أو ـون، افؾغي واخلطوب، رؤيي فؾـؼ وافتقزيع، افؼوهرة مك، ط (1)

تى افعؾؿقي بروت أبق يعؼقب افًؽوـل، مػتوح افعؾقم، حتؼقؼ ظٌد احلؿقد هـداوي، دار افؽ (2)

 .526فٌـون، ص:
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ثؿ  ،وضرق أشوفقى متعددة وأوجفو ختدمف ذم بؾقغ مؼوصده، ادتؽؾؿ مـ تلديي ادعوين

وبغ بؾقغ حد اإلظجوز افذي ٓ ، حيقل ادموهف إػ ضرذم افٌالؽي بغ اإلبوكي واإلؾفوم

 يؽشػ ظـف إٓ بخدمي هذيـ افعؾؿغ )افسـقى وافٌالؽي (.

وربطفو ، ؾؼد اختذ مًؾؽو تداوفقو ذم حتديد معـك افٌالؽي، أمو صوحى اإليضوح            

إكجوز افؼقل أو افػعؾ افؽالمل ؿوئال ذم تعريػفو بوفًقوق وافظروف ادؼومقي افتل تراؾؼ 

 (1)"أمو بالؽي افؽالم ؾفل مطوبؼتف دؼته احلول مع ؾصوحتف "مو كصف :

وؿد ؿًؿ افؼزويـل افٌالؽي إػ وصػ فؾؽالم ؛أي فؾـص ثؿ فؾؿتؽؾؿ ؛أي             

ـ جوء فق أحًـ م، ختدم افدرس افٌالؽل، وؿد ـون فرؤيي افؼزويـل ممقزات، فؾؿـشئ

وإؽراض ، وادؼوصد، خوصي ـالمف ظـ ادؼوم، وؿراءهتو وتقشقعفو، بعده اشتثامرهو

وفذفؽ يـٌغل افعقدة فؾؼزويـل فؼراءتف ذم ، افتل تمدهيو افعٌورة افٌالؽقي إمتوظو وإؿـوظو

ؾالكًتطقع أن كدّرس بالؽي افتؾخقص واإليضوح ومو جوء ، وقء معطقوت افًّؽوـل

وإخيي إٓ بعد أن كؼػ ظذ ظؿؾ افًؽوـل افذي أراد بـوء  بعده ظـد افتػتوزاين

ومدارشـو وثوكقيوتـو ، بالؽي أدبّقي هتتؿ بوخلطويب / احلجوجل وبوفشعري / افتخققع

، بؾ وتتجوهؾ تلثرهو، موزافً تدّرس إشوفقى افٌالؽّقي بعقدا ظـ أكًوؿفو وشقؼوهتو

وأصٌحً ، تٌـل متؽّؾام بؾقغووكجد افٌالؽي ذم ظككو أصٌحً ؿقافى معودة ٓ 

كريد فؾٌالؽي افعربّقي أن تعقد ، مًتٌعدة ظـ حتؾقؾ أجـوس خطوبقي ـثرة أمّهفو افّند

فقعقد افـّؼد إػ مفوّمف ادـقط هبو ، فًوبؼ ظفدهو فتسّبع ظذ ظرش افتحؾقؾ وافتػًر

، افتـؿقؼ ؾؼطؾوفٌالؽي فقًً فؾتزيغ و، ودمد افٌالؽي مقوديـفو افشومؾي تداوٓ وأدبو

                                                           
، 2113، 0جالل افديـ افؼزويـل، اإليضوح ذم ظؾقم افٌالؽي، دار افؽتى افعؾؿقي بروت فٌـون، ط (1)

 .21ص
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بؾ تتعّداه فؾخطوب افعؾؿل ـذفؽ ؾامدام مطوبؼو ، وفقًً خوصي بوخلطوب اجلؿقؾ

 .دؼوصد صوحٌف ومػفقمو ظـد ادتؾّؼل ؾفق ـذفؽ يًتحؼ كصقٌف مـ افٌالؽي 

ذم حديثف ظـ ، فـصؾ إػ افرؤيي افشومؾي مع حوزم افؼرضوجـل            

ثؿ يتؼوضع ـال افًٌقؾغ ، هق ختققع وتداويل صعريافٌالؽي؛بوظتٌورهو ظؾام ـؾقو هيتؿ بام 

وهـو كصٌح ذم صؿقؿ افـظريي احلجوجقي ادعوسة افتل تٌحٌ ، فقًتػقد ـؾ مـ أخر

  (1)وؿـ افـص افشعري افتخققع.، ظام هق حجوجل إؿـوظل

ؾـجد ، ؾؽثرا مو كجد كصقصو صعرّيي حتؿؾ ذم ضّقوهتو مؼوصد حجوجقّي             

وـذفؽ ، ؾؿؼصدهو إؿـوع افًومع بعققب ادفجق، ذات صٌغي حجوجقّي بحتي افـؼوئض

ؾوهلوصؿقوت فؾؽؿقً بـ زيد ، كجد ذم صعر افطقائػ افًقوشّقي ذم افعك إمقي

هـو ، إشدي فقًً إٓ دؾوظو وحجوجو ظـ مقؿػ شقود ذم ؿوفى مجويل صعري

كجد ، ّؾ احلجوج ومرـزهوكجد ذم اخلطوبي وهل حم، يتقّشؾ افشوظر بوفتخققؾ فإلؿـوع

ّٓ يتجووز ، ؾقفو افتخققؾ افشعري بغقي آشتفقاء واجلذب وافّتلثر وفؽـ يـٌغل أ

حتّقفً إػ بالؽي تزيقـقّي ـام حصؾ ذم افشعري اجلاميل ادؼصد احلجوجل اإلؿـوظل وإٓ 

افػقؾًقف واخلطقى افققكوين ـوشققس  "افعفد افروموين فؾٌالؽي افغربّقي مع 

م وفؼد أكجز 273قس افذي ظوش ذم طؾ احلؽؿ افروموين وـوكً وؾوتف شـي فقكجقـ

ؾحضقر ادؽّقن اجلاميل فقس ، Traité du sublime (2)"هذا ذم ـتوبف رشوفي ذم افتًومل 

                                                           
يـظر :حوزم افؼرضوجـل، مـفوج افٌؾغوء وهاج إدبوء، حتؼقؼ احلٌقى بـ خقجي، دار افغرب  (1)

 .226ص:، 0980، 2آشالمل، ط

 . 01ص : ، دار افؽتوب اجلديد، بقل ريؽقر، مؼّدمي ترمجتف فالشتعورة احلّقي، حمّؿد افقيل (2)
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مدظوة خلروج جـس اخلطوبي اإلؿـوظل إػ ؽويوت صعرّيي سؾي بؾ فغويوت متتّد إػ 

 ذم اخلطوب . بعد إحؽوم أجزاء اجلدل، احلجوج افعوضػل

ؿد تؼّدم افؽالم ذم أّن افتّخققؾ هق ؿقام "يؼقل حوزم افؼرضوجـّل رمحف اهلل :            

إذا ـون ذفؽ ظذ ، ادعوين اخلطوبّقي . واشتعامل اإلؿـوظوت ذم إؿوويؾ افشعرّيي شوئغ

يؾ جفي اإلدوع ذم ادقوع بعد ادقوع . ـام أّن افتخويقؾ شوئغ اشتعامهلو ذم إؿوو

 (1)"اخلطوبّقي ذم ادقوع بعد ادقوع 

ويشر حوزم رمحف اهلل إػ أّن اشتعامل افشعري ذم اخلطويب أو افعؽس شوئغ أي  

وٓ جيى أن يطغك ، مًؿقح ويًتًوغ يؽقن مًتحًـو فؽـ ذم ادقوع بعد ادقوع

 وٓ تتحّقل اخلطى إػ، اخلطويب ظذ افشعري ؾقغدو افشعر إظالكو شقوشقو أو دظويي

 مؼوموت صعرّيي وؿصوئد يزاد هلو افقزن ؾتؼقم ظذ صعرّيتفو .

وإّكام "ويؼقل حوزم رمحف اهلل مٌقّـو افعّؾي مـ وراء هذه آشتخداموت ادًتًوؽي:       

ّٕن افغرض ذم افصـوظتغ ، شوغ فؽؾقفام أن يًتعؿؾ يًرا ؾقام تتؼّقم بف إخرى

، مـ افـػقس بؿحّؾ افؼٌقل فتتلّثر دؼتضوهوهق إظامل احلقؾي ذم إفؼوء افؽالم ، واحد

 (2)"ؾؽوكً افصـوظتون متآخقتغ ٕجؾ اّتػوق ادؼصد وافغرض ؾقفام .

مؼصد افؽالم ادؼـع وافتخققع واحد وهق افتلثر وهلذا جوء تعريػ افٌالؽي بلهّنو ظؾؿ  

وأّي ، خلطوبيإّن إثر مٌتغك ـؾ مـ افشعر وا، اخلطوب آحتاميل ادمّثر ختققال وإؿـوظو

ؾػل افٌالؽي افعربّقي ادموهوت صعرّيي آهتامم فؽـ أوفً ، ادّموه بالؽل يٌتغل هذا إمر

وكجد ادّموهوت خطوبّقي مل ، ظـويي بوٕجزاء اإلؿـوظقي فعؾؿ أصحوهبو بؿًلفي افتلثر

                                                           
 .360ص : ، مـفوج افٌؾغوء وهاج إدبوء، حوزم افؼرضوجـل (1)

 .360ادرجع افًوبؼ : ص :  (2)
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زّيي تًتٌعد اجلقاكى اجلامفّقي افشعرّيي فعؾؿفو يؼقـو بلّن افشعري ـذفؽ يدخؾ ذم مرـ

، تؼوضع وفؽـ بوحسام افعؿدة ذم ـؾ خطوبمؽوكّقي هذا افإويشر حوزم إػ ، افتلثر

وهـو يليت خطوب حوزم فقتالمس مع خطوب افٌالؽقغ افغرب اجلدد افٌوحثغ حقل 

؛ بغ مـ يرى مؼوظقّي ؿقومفو وبغ مـ  Rhétorique Générale  Laافٌالؽي افعوّمي 

افعرب بـقا درشفؿ ظذ إمؽوكّقي ؿقومفو بؾ ويٌدو أّن افٌالؽقغ ، يعورض ذفؽ

ويؼقل ، ومورشقهو ذم أوػ خطقاهتؿ افٌالؽّقي مـ فدن اجلوحظ ومـ جوء بعده

هؾ يـٌغل ظؾقـو آختقور بغ بالؽي حجوجقّي ":  Olivier Rebouleافػركز 

L'argumentation   وبغ بالؽي أشؾقبّقي ؟ أم هؾ يؿؽـ ووعفام جـٌو إػ جـى؟ كحـ

ـّك حاّل ثوفثو وكٌحٌ ظـ جقهر افٌالؽي فقس ذم إشؾقب وحده وٓ ذم احلجوج كتٌ

وافٌالؽي بوفـًٌي فـو متثّؾ ـؾ خطوب جيؿع احلجوج ، فقحده وفؽـ ذم مـطؼي تؼوضعفام

  (1)"مع إشؾقب 

بؾ تتجووز افٌالؽي افعربّقي آؾوق افٌالؽي ، هذا فقس جديدا ظذ بالؽتـو افعربّقي        

ّتؾّؼل ي وحدود تصّقراهتو ّٕكـو مل كؽشػ بعد ظـ بالؽي افتػًر وبالؽي افافغربقّ 

إّن درشـو افٌالؽل جيؿع افشعري ، وـذفؽ بالؽي افتلويؾ، وآختقورات افشعرّيي

بؾ يػتح ادجول فؾـًؼ ؽر افؾًوين فقدخؾ ذم كطوق ، فقس هذا وؾؼط، واخلطويب

وـذفؽ تضع افٌالؽي افعربّقي ، وهى افٌالؽي وحقّزهو مـ خالل مشوريع اجلوحظ وابـ

وـذفؽ دمعؾ فؾـّص مؽوكي بتخصقص آفقوت فٌـوئف وحتؾقؾف وهذا ، ادتؾّؼل ذم أرؾع مؼوم

            مو كجده موثال ظـد ادفتّؿغ بوفتػًر وافؼح .

                                                           
(1) Olivier reboule : La rhétorique , que sais je ? puf ; paris p 32 
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، ثؿ كجد اهتامم افؼرضوجـل بؿػفقم افتـوشى بغ ادًؿقظوت وادػفقموت                 

يؼقل حوزم ، رق معرؾي هذا افتـوشى هق افعؾؿ افؽع ادعز ظـف بوفٌالؽيوأن ض

ومعرؾي ضرق افتـوشى ذم ادًؿقظوت وادػفقموت ٓ يقصؾ إفقف بقء مـ ظؾقم ":

افؾًون إٓ بوفعؾؿ افؽع ذم ذفؽ وهق ظؾؿ افٌالؽي افذي تـدرج حتً تػوصقؾ ـؾقوتف 

 (1)"رضوب افتـوشى وافقوع 

وافعؾؿ افذي ، وشى بغ أجزاء افؼقل افشعري ومدفقٓتف ظؾي آشتحًونؾوفتـ            

وشـؼػ مع حوزم افؼرضوجـل وكًتعرض ؿراءة ، يضٌط هذا إمر هق ظؾؿ افٌالؽي

 وحمووفتف اجلريئي ادتؿثؾي ذم إمتوم افضوئع مـ ـتوبف.، افعؿري فف

ي كدرك مـ خالهلو وظل هذه إضالفي بًقطي فؾغويي ظذ مـجز ورؤيي حوزم فؾٌالؽ          

 افٌالؽقغ افعرب بلمهّقي دراشي اإلؿـوظل وافتخققع جـٌو إػ جـى .

 د عذ خمتار كويوات :إصارة دم الرّ        

وإّكو فـتعّجى مـ دراشوت دمعؾ مـ افٌالؽي افعربّقي ذات بعد تزيقـل ـام ؾعؾ خمتور       

شػ ظـ اجلقاكى احلجوجّقي ذم كقيقات ذم شوبؼي يـدى اجلٌغ هلو أموم دراشوت تؽ

وهذا افّدارس ؿّدم ظؿال ، وأخرى تؽشػ ظـ افٌالؽي افعومي ؾقفوافٌالؽي افعربّقي 

ٓكدري مدى ، مؼوركو بغ افٌالؽتغ افعربّقي وافػركًّقي معتزا افثوكقي بالؽي معوسة

هؿ ذم وافعؿؾ افذي ؿّدمف يًتحؼ افتـقيف مـ افقجفي ادؼوركي ويًو، صّحي هذا افّزظؿ 

ـّ حؽؿف ظذ افّدرس افٌالؽل افعريب  بلّكف ذو ؾفؿ ادشسك وادتؿّقز ذم بالؽتـو افعربّقي فؽ

ؽويي مجوفّقي ؾؼط ٓ يعضده افّدفقؾ افعؾؿل احلؼقؼل افـوصئ ظـ افتـؼقى وافٌحٌ اجلود  

                                                           
 .226ادرجع كػًف :ص : (1)
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ـّ  "يؼقل :إذ كجده  أيـ وجد ذفؽ ؟؟  (1)"وؽؾًٌ ظذ افٌالؽي افعربّقي كظرّيي افػـ فؾػ

ؾ ذم ـتى ادتلخريـ وافٌالؽي افقاوحي وبالؽي ادًتقى افثوكقي أم أّكف أشوء ؿراءة ه

افٌديعقوت ومل يضعفو ذم كًؼفو افصحقح وشقوؿفو افذي تقّفدت مـف ؟ ومو يزيد إمر 

، ؽرابي أّكف يدرك أّن افٌالؽي افعربّقي مصدرهو مـ افؼرآن افؽريؿ واحلديٌ افؼيػ

، وـلّن مصودرهو ـذفؽ ـوكً هلذه افغويي، ّقي ٓ ؽر ظذ جعؾفو فغويي ؾـويّك 

وكجد ظـد ، وافدراشوت تشفد أن أشؿك أكقاع احلجوج وجدت ذم افؼرآن افؽريؿ

خمتور كقيقات تؾؿقحو إػ أّن افٌالؽي افعربّقي مل تٌـ ظذ افـص ـومال إّكام بـً ؿقاظدهو 

فؽريؿي واحلديٌ افـٌقّي وصقاهده أيي ا "ظذ اجتزاء بقً أوبقتغ وذفؽ ذم ؿقفف :

وهذا تعؿقؿ  (2) "افّؼيػ وافٌقً افشعري أو افٌقتون يؼقفف افشوظر ؾقٌفر إشامع 

ؾفذا افّدارس ) مع احسامـو دؼومف افعؾؿل ( ، فٌالؽي ادتلّخريـ ظذ ـؾ افٌالؽي افعربّقي

ؽي بؾ وّجف اهتاممف كحق بال، مل يـظر إػ خمتؾػ آدموهوت افٌالؽقي ومدارشفو

افتؾخقص ومو جوء بعدهو مـ ذوح وأخذ افٌديع ومصـػوتف بعقدا ظـ أصقفف افتل 

ومورس حؽام ؿوشقو جّدا ظذ افٌالؽي افعربّقي افتل جيتؿع ؾقفو ، جيى أن يؼرأ ؾقفو

وافّدراشوت ٓزافً تؽشػ ، اإلؿـوظل وافتخققع وافتلويع وـذفؽ افّند وافتّؾّؼل

 .مّؽـً افعؼؾ افعريب مـ افػفؿ واإلؾفوم  ظـ مو ـؿـ ذم هذه اجلؾقؾي افتل

؟ هؾ ؽوبً ظـف افٌالؽي ؾقفو ؟ خوّصي إذا أمل ير خمتور كقيقات ذم ذوح افشعر             

ـون ٓيعتز افٌالؽي إٓ ظؾقمو ثالثي تشٌف ثالثقو مرحو أصٌح ٓ يًتجقى ذم ـثر مـ 

عؾقي صوحى افّطراز ـقػ صقاهد اف يـظر ذم ملأ؟ إحقون دتطّؾٌوت حتؾقؾ اخلطوب

ـذفؽ متثقؾ حوزم بؿؼوضع ـومؾي حتقي مو هق أمل ير ؟ ووخطٌو خيتور كصقصو صعرّيي 

                                                           
 .08ص ، 2103اجلزائر ، دار هقمي، افٌالؽي افعربّقي ذم وقء افٌالؽوت ادعوسة، خمتور كقيقات (1)
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هدي ذم مـفوجف ؟ وٓ كذهى بعقدا وكحـ كجد ذم اهتامم ادػّنيـ بالؽقو بوفتـوشى 

قر افؼرآكقي وهذا افٌؼوظل ذم ـتوبف اجلؾقؾ  ًّ كظؿ  "بغ آيوت افؼرآن افؽريؿ وبغ اف

قر افدّ  ًّ وجقهر ظؿؾف ذم افٌالؽي وهل بالؽي كصّقي هتتؿ  "رر ذم تـوشى أيوت واف

وفقس بٌعقد ظـو ظـد افغرب اظتزوا ظؾؿ افـص وريثو ، بتامشؽ اخلطوب افؽومؾ

وكجد افّؼاح مـ أمثول ، فؾٌالؽي وهق افذي هيتؿ بتامشؽ افـص واكًجومف ومؼصدّيتف

ـذفؽ أمل ، ذم ذحف دقّصح ابـ شفؾ إكدفزاإلؾراين افذي ؿّدم ظؿال بالؽقو راؿقو 

يـظر ذم ظؿؾ ابؿ مؼالش افقهراين ذم ذحف فؾزدة افٌقصرّيي ـقػ يتؽّؾؿ ظـ 

هذه جقاكى مـ درشـو افٌالؽل افتداخؾ افـيص بغ افزدة وافًقوق إديب افعوم ؟

يصـع هبو  ؽّطً ظؾقفو اددرشّقوت افّضحؾي افتل يدّرشفو أشوتذة ظربّقي ٓ يدرـقن مو

إّن بالؽتـو فؾػفؿ ، تالمقذهؿ وٓ مو يصـعقن هؿ هبو وعػ افطوفى وادطؾقب

 واإلؾفوم فػفؿ ـالم ادقػ ظّز وجّؾ وإحًون افعؿؾ بف. 

جوء  فقس حؽرا ظذ بالؽي افتؾخقص ومو "افٌالؽي افعربقّي  "إّن مصطؾح               

) معوين / بقون / بديع (  وإذا وٓ يؼصد هبو ؾؼط ظؾقمو ثالثي ، بعدهو مـ ذوح

، أضؾؼـوه كحـ كريد بف إمزاضقرّيي دمؿع دراشي اخلطوب وادتؾؼل وافًقوق و..و.. 

ـوت  ًّ وـذفؽ ظـدمو يطؾؼ اشؿ افٌديع ٓ يتٌودر إػ ذهـ افؼورئ افّذـل افقاظل حم

ف مع إّكام اكتؽًً أظالم، فؾتزيغ بؾ افٌديع كًؼ بالؽل فف مدرشتف وأهداؾف وتطٌقؼوتف

وهذا ، ؾفؿ وقّؼ مـ ضرف ادعوسيـ افذيـ ؿوشقه ظذ بالؽي ادحًـوت افغربّقي

 حؽؿ ؿوس ظذ درس بديع ـدرس افٌديع .

إّن افٌالؽي افعربقّي ظـدمو يتشّدق أّي دارس فؾحديٌ ظـفو جيى أن حيّدد مؼصقده        

قء ؾفؿفؿ هلو مـفو : هؾ يؼصد هبو افٌالؽي اددرشّقي افتل شّطحً افعؼقل وذفؽ بً

واجتزائفو مـ أدبّقتفو وإؿـوظّقتفو ؟ أم يؼصد هبو افٌالؽي بلكًوؿفو ادختؾػي افتل هتتؿ 

ن وهذا ادٌتغك افثوين هق افذي رشً ظؾقف بوحلجوج وافشعر وافتؾّؼل وافتلويؾ وافّند 
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ظؿدة وكجد افعؼؾ افعريب مل خيرج مـ افٌالؽي إٓ دومو ٕهّنو ، افٌالؽي افعربّقي احلّؼي

ومو افػؼف إٓ حتؾقؾ فؾخطوب وـذفؽ افتػًر وإصقل ومو صئً ، حتؾقؾ اخلطوب

مـ ظؾقم ادًؾؿغ افؼظقي وفذفؽ يصقح إشتوذ اجلؾقؾ افّدـتقر حمّؿد حمّؿد 

ٌّي إؿصوء  أبقمقشك أشتوذ ورئقس ؿًؿ افٌالؽي بجومعي إزهر وهق حيّذر مـ مغ

ذـرت افػؼف وافتػًر وافـحق  "بـو ؿوئال :افعؾقم افعربقي ذم ؾفؿ ديــو وحتؾقؾ أد

، .. ومل أتؽّؾؿ ظـ افّشعر ... إّكام أتؽّؾؿ ظـ ظؾقم هل ظـد افـوس بعقدة ظـفواحلديٌ 

وفق أّكؽ ؿؾً إّن افعؾقم افعربّقي واإلشالمقّي ؿوئؿي ؽذ ، وذم احلؼقؼي هل مغؿقشي ؾقف

أدخؾ ـؾ هذه افعؾقم ذم هذا مل تؽـ خمطئو ... أّمو ظؾؿ افٌالؽي ؾنّكف ، حتؾقؾ افـّص

 (1)"افٌوب ّٕن ضؾٌتف ذم افـص 

إذن حتديد مػفقم افٌالؽي ورصد افعقامؾ افتل أشفؿً ذم كشلة افدرس             

افٌالؽقي اجلديدة  عوريؿشؾافٌالؽل افعريب وافٌحٌ ظـ جذوره إوفقي خيدم ؿراءتـو ف

ة حتؾقؾ |وتطقيره فقؼقم بؿفؿ افتل حتؿؾ ظىء إظودة ؿراءة ادقروث افؼديؿ وتدظقؿف

 م إجوبي صوؾقي ومؼوعا ادقدان مـوهٍ متضوربي مل تؼدّ ذاخلطوب بعد أن ضغً ظذ ه

وشعقـو ، شـصودؾفو ويزر اختقورات مؼوظف افعؿري يقوح افعديد مـ افـؼوط افتل

مـ خالل هذا اددخؾ إػ اشتـطوق مو رأيـوه خوؾقو ذم درشـو افٌالؽل وووعف مؼوع 

ويقشع كطوق امتداداتف واهتامموتف فقـظر ذم ، ؿري بوظتٌوره أشوشو يٌـل ظؾقف كتوئجفافع

 .مـجزات أخر وظذ وقئفو يصقغ مٌوحثف

ؾوددخؾ يعؽس رؤيتـو اخلوصي دًوئؾ افـشلة وإصقل ويعزز دراشتـو دؼوع 

 ويضعـو ظذ افطريؼ فـؼورب مـفجف وافـًؼ افذي اظتؿد ظؾقف .، افعؿري
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 الرحؾة وادؼاصد:، ادرشوع البالغي اجلديد-0

 أ/ حتؼقؼ ذم معـك ادؼوع .    

 ب/مػفقم افٌالؽي وافٌالؽي افعومي مًوءٓت  افؼديؿ واجلديد .    

 ج/ مراحؾ مؼوع افعؿري .    

 د/مؼوصد ادؼوع .     

 درشوع ومؼوماته :مرتؽزات ا-8

 أ/ افٌحٌ مـ افداخؾ وتقشقع صٌؽي افعالؿوت .      

 ب/افٌحٌ ذم اخلورج .      

 خؾػقات الؼراءة وموجفاهتا وشمال ادـفج :-3 

  أ/ خؾػقات غربقة :      

 أوٓ:بـققيي          

 ثوكقو :تداوفقي / حجوجقي          

 ثوفثو :كظريي افؼراءة          

 قات عربقة .ب/خؾػ    
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ٓ كًتطقع اخلقض ذم إحدى أهؿ ؿراءات افٌالؽي افعربقي ذم وقء افدرس             

 .(1)دون افتًوؤل ظـ مػفقم افٌالؽي ظـد حمؿد افعؿري ، اجلديد

ٕن ، ومع ـؾ بالؽي، يتؽرر مع ـؾ مؼوع، وإن افًمال ظـ موهقي افٌالؽي            

دموهوتف تػرض مػفقمو متغرا مـ مؼوع مؽقكوت افدرس افٌالؽل ومقجفوتف وا

وادؼوصد وهلذا ، واخلؾػقوت افـظريي، ٕن ذم ادػفقم ـثرا مو حتدد ادـطؾؼوت، ٔخر

يتحتؿ ظؾقـو افتًوؤل :مو مػفقم افٌالؽي ظـد افعؿري ؟ ومو هل اخلؾػقوت افتل تؼػ 

 قؼفو ؟.وراء تعومؾف مع افساث افٌالؽل افعريب ؟ ومو ادؼوصد افتل يريد حتؼ

ذم بالؽي "وإذا تتٌعـو رحؾي افعؿري بالؽقو شـجد افٌدايي مع ظؿؾف ادقشقم بـ :             

افذي ـون ثؿرة وكتقجي فالحتؽوك بوفقاؾد افغريب وظؿؾ افعؿري ، "اخلطوب اإلؿـوظل

                                                           
ورة ظذ وػوف وادي درظي مٌؼريي احل0945مـ مقافقد شـي ، حمؿد بـ ظٌد اهلل بـ محق افعؿري (1)

جـقب ادغرب، تعؾؿ افؼراءة وافؽتوبي وحػظ افؼرآن وبعض ادتقن ظذ يد وافده بؼريي احلورة، وظـد 

اشتؼالل ادغرب افتحؼ بودعفد اإلشالمل بؿديـي توروداكً )معفد حمؿد اخلومس حوفقو (حصؾ مـ 

تدائقي وافثوكقيي وافٌوـوفقريو إصؾقي ظذ افشفودة اإلب0968إػ شـي 0958ادعفقد ادذـقر )مـ شـي 

افتحؼ بجومعي حمؿد اخلومس حقٌ حصؾ ظذ اإلجوزة ذم إدب افعريب 0968ذم شـي ، بؿقزة حًـ

متوبعو تؽقيـف اجلومعل 0980إػ 0972بلربع مقزات، واصتغؾ بوفتدريس ذم اددارس افثوكقيي مـ 

دوفي  بعد دبؾقم افدراشوت افعؾقو، وترؿل  كوؿش أضروحي دـتقراه 0989بؿقازاة افتدريس، وذم شـي 

وخرج مـ ادغرب إػ جومعي ادؾؽ شعقد أشتوذا فؾـؼد ، ذم مـوصى افتدريس بوفتعؾقؿ افعويل

فف ظدة أظامل بالؽقي ، م2115وافٌالؽي، تؼوظد مٌؽرا ذم إضور ادغودرة افطقظقي ابتداء مـ أوت 

طوب افشعري افٌـقي افصقتقي، افٌالؽي افعربقي وكؼديي أمهفو :بالؽي اخلطوب اإلؿـوظل، حتؾقؾ اخل

وظديد إظامل وادؼوٓت، يعتز ، وترجؿ افٌالؽي وإشؾقبقي هلـريش بؾقً، أصقهلو وامتداداهتو

افعريب بؿؼوظف )افٌالؽي  افعؿري حوفقو أحد أؿطوب افدراشوت افٌالؽقي ادعوسة ذم افعومل

 ادعطقوت افٌالؽقي اجلديدة .(أو ؿراءة افٌالؽي افعربقي ذم وقء افعومي



87 

وادطوفع فؽتوبف هذا جيد رؤيي جديدة فػـ ، (1)ذم ترمجي بـقي افؾغي افشعريي مع حمؿد افقيل 

وـذفؽ كقظو جديدا ، اخلطوبي افعربقي ودمديدا فؾرؤيي افـظريي افٌالؽقي ادمضرة هلو

 فؾتحؾقؾ وآفقوتف .

افذي بدأ معف ذم مؼوع إظودة صقوؽي ، ثؿ تقجف اهتامم افعؿري كحق اخلطوب افشعري

 ذم ـتٌف :، افٌالؽي افعربقي اكطالؿو مـ تصقر فًوين

 (2).حتؾقؾ اخلطوب افشعري :افٌـقي افصقتقي  -

 ادموهوت افتقازن افصقيت ذم افشعر افعريب افؼديؿ . -

 (3)ادقازكوت افصقتقي ذم افرؤيي افٌالؽقي . -

وـوكً هـوك أظؿؾ تًر بودقازاة مع آهتامم افٌالؽل ـتحؼقؼ افساث              

ثؿ طفر افعؿؾ افذي ، وافسمجي واإلذاف ظذ افدوريوت ادختصي ذم حتؾقؾ اخلطوب

افٌالؽي افعربقي أصقهلو "فف افعؿري كظرتف فؾٌالؽي افعربقي وهق ـتوبف : بغ مـ خال

وافذي شـتخذه ظامدا فدراشي ؿراءة افعؿري فؾٌالؽي افعربقي ذم وقء ، (4)"وامتداداهتو

ومو شقليت بعده مـ ممفػوت ــ :افٌالؽي اجلديدة بغ ، معطقوت افدرس اجلديد

افٌالؽي ٓ تعدو أن تؽقن رؤيي مؽؿؾي أو ـتٌف إخر :أشئؾي و ،افتخققؾ وافتداول

                                                           
 www.medelomeri.netيـظر : (1)

، حمؿد افعؿري، حتؾقؾ اخلطوب افشعري، افٌـقي افصقتقي، افدار افعودقي، افدار افٌقضوء ادغرب (2)

 م.0991

 م.0990، حمؿد افعؿري، ادقازكوت افصقتقي ذم افرؤيي افٌالؽقي، دراشوت شول، افدار افٌقضوء (3)

 م2101، 2ط، عؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق، ادغربحمؿد اف (4)
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فؽـفو ذات أمهقي ذم تـوول ، صورحي دو ووعف ذم افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو

 مؼوظف ومعرؾي دؿوئؼف .

كًعك ٓشتؽشوف وجف افٌالؽي افعربقي ـام ، وكحـ إذ كؼػ ظذ أظامل افعؿري             

، حووفـو تقوقح افرؤيي ؾقام خيص أصقهلوبعد أن ، تراءت ذم مرآة افدرس اجلديد

ؾؼراءتـو ذات بعديـ:مٌوذ يًعك فؾٌحٌ ذم أصقل افٌالؽي افعربقي مًتعقـو بؿعطقوت 

ؽر مٌوذ يتؾؿس معومل افٌالؽي وضرق افٌحٌ ؾقفو وظـفو مـ خالل و ،افدرس اجلديد

 ادشوريع ادعوسة ومـ بقـفو ادؼوع افعؾؿل دحؿد افعؿري .  

 الرحؾة وادؼاصد :، البالغي اجلديدادرشوع  -0

 أ/ حتؼقق دم معـى ادرشوع :

إن ـؾؿي مؼوع حتؿؾ معوين افتخطقط وافتحؼقؼ وتقحل بؿػفقم افتؽومؾ              

ؾلظامل مػؽر مو تؽتز صػي ، وافتـوشؼ خوصي إذا مو تعؾؼ إمر بؿؼوع ؾؽري

ٕظامل افتل يـجزهو وتًر أظامفف إذا ـوكً بقـي إهداف حتؼؼ افتقاصؾ بغ ا، ادؼوع

وإن تعددت ضرؿف افػرظقي افتل ترجع دائام إػ هذا إصؾ ، وؿـ مؼصد واحد

 ادقحد .

وهذا مو يـطٌؼ ظذ ، (1)"يعـل تصقرا كظريو فعؿؾ ؿوبؾ فإلكجوز "ؾودؼوع               

، ر ظؾقف افٌالؽيؾوفرجؾ يؼدم مـذ افٌقاـر إوػ تصقرا كظريو دو يتصق، ظؿؾ افعؿري

وكجد ظـك افـًؼ وافتقاصؾ مقجقدا ، ويدظؿف بوجلوكى افتطٌقؼل وآكجوزي

، بحقٌ ٓ يؿؽـ أن كصـػ ظؿال مـ أظامل افعؿري خورج كطوق مؼوظف افٌالؽل

                                                           
حمؿد افقؿالحل، أشئؾي افػؽر افٌالؽل ذم ادغرب، وؿـ ـتوب افٌالؽي واخلطوب، دار إمون  (1)

 .249ص :، 2104، 0افربوط، ط
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ؾنن افرجؾ يرجعف ، حتك حتؼقؼف فؾؿًؾؽ افًفؾ ذم ذح تقصقح ابـ شفؾ فإلؾراين

افتل هتتؿ بجزئقوت افتقاصؾ وافتامشؽ  إػ ظؿؾ بالؽل يرصده وؿـ بالؽي افـص

افـيص وترـز ظذ وحدة افـص افؽومؾ دون اجتزاء أو تؼطقع فألوصول اجلومعي فؾـص 

 افقاحد .

حتك أظامفف ذم حتؾقؾ اخلطوب افًقود ، وأظامل افعؿري تليت ذم كًؼ واحد               

 رؤيتـو دؼوع وهذا إمر شقـعؽس ظذ، تـدرج وؿـ افرؤيي افٌالؽقي ادقشعي

أو حتك بعقدا ظـ ، ؾال يؿؽـ أخذ ظؿؾ مـ أظامفف بعزفي ظـ شوبؼف أو ٓحؼف، افرجؾ

 أو ادؼوصد افتل ووعفو دـجزاتف . ، افـًؼ افذي يعؿؾ ظؾقف افرجؾ

، وترـقزكو ظذ مػفقم ادؼوع وظـك افتقاصؾ ؾقف وادؼصديي ادقحدة               

ظدم اخلؾط بغ آراء صوحى ادؼوع وآراء ؽره ذم  يضعـو أموم كؼطي مفؿي وهل

ٕن افعؿري بوظتٌوره صوحى مؼوع شتؽقن كظرتف ، مقوقع ؿد يشسك ؾقف معف

 مقجفي ذم إضور اخلؾػقوت وادـطؾؼوت افتل ووعفو وادؼوصد افتل حددهو .

 مًوءٓت  افؼديؿ واجلديد :، ب/مػفقم افٌالؽي وافٌالؽي افعومي      

اهتؿ افعؿري بتحديد مػفقم افٌالؽي وظرض هلذا إمر ذم افعديد مـ                

ؾوفٌالؽي مػفقم تورخيل يتغر بحًى افثؼوؾوت واحلؼى شقاء ذم ، ادقاوع ذم ممفػوتف

فؽـف بعض ضقاؾف بوفـظريوت ، (1)افثؼوؾي افعربقي اإلشالمقي أو افغربقي افؼديؿي واحلديثي 

                                                           
ؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء يـظر :حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة، أ (1)

 .00، ص2103 0ادغرب، ط
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ؾؿـ حؼ مـ درس ذم ، أمو بعد هذه افتؿفقدات"افغربقي وافساث افعريب يؼقل:

 (1)"أن يًلفـل أن :ظـ أي بالؽي تتحدث ؟، مـ ادحقط إػ اخلؾقٍ، جومعوتـو

هذا افًمال افذي رأى افعؿري أكف مـ افيوري أن يؽقن حورضا ذم               

ـ افدراشوت افعربقي ٕكف حمرك افٌحٌ افذي دؾع افدراشوت افغربقي إػ افٌحٌ ظ

 بالؽوت متـقظي ومـف تطقير درشفؿ افـؼدي .

وجيقى افعؿري ظـ هذا افتًوؤل مؼًام افٌالؽي إػ ـػوءة تعٌريي ٕن افؽالم               

، وإػ افعؾؿ افذي يصػ هذه افؽػوءة وهذا احلًـ، افٌؾقغ هق افؽالم افػعول ادعجى

فقصؾ ذم إخر ، إول ويقوح بلن ترـقزه شقؽقن ظذ ادعـك افثوين مع ظدم تغققى

 (2)"ومـ هـو كؼقل :افٌالؽي هل ظؾؿ اخلطوب ادمثر افؼوئؿ ظذ آحتامل "إػ ؿقفف :

 واخلطوب ادمثر افؼوئؿ ظذ آحتامل يتقزع ظز كقظغ :

 اخلطوب افتداويل احلجوجل . -0

 اخلطوب افتخققع افشعري . -2

تل حدد مـ خالهلو افعؿري فؽـ أفقس مـ افيوري افتًوؤل ظـ اخلؾػقي ادرجعقي اف

مػفقم افٌالؽي ؟ أمل يتلثر حتديده هذا بوخلؾػقي إرشطقي ؟ وبالؽي احلجوج ؟ ومو حمؾ 

 افساث افعريب ذم ادػفقم افذي ؿدمف فؾٌالؽي ؟

أٓ كالحظ بلن ادػفقم افذي ؿدمف افعؿري يرمل إػ بـوء بالؽي مغويرة فؾتصقر              

ؾام هق افتصقر افذي يريد افعؿري ترشقخف ؟ذم دراشي ، ر ـذفؽافؼديؿ ؟إذا ـون إم

                                                           
 .07ادرجع كػًف :ص  (1)

 08ادرجع كػًف :ص (2)
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متلخرة مـشقرة فف ذم ـتوب مشسك أظده حمؿد مشٌول يقوح افعؿري أن افٌالؽي افتل 

يرمل إفقفو هل بالؽي ظومي تمشس مقؿعفو بدراشي ـال افـقظغ مـ اخلطوب : افتداويل 

اخلطوبي بغ افقجفتغ و ويـوؿش مـ خالفف ظروف هذا مًلفي افٌالؽي، وافشعري

( ظـد افغربقغ حديثو يطوبؼ rhétorique:افعربقي وافغربقي ؛ مقوحو بلن مػفقم )

، افرؤيي افعربقي افساثقي افتل ترى بلن افٌالؽي هل بالؽي ظومي تتـوول مجقع اخلطوبوت

 (1)وافٌالؽوت اخلوصي بؽؾ خطوب .

، قفو بوظتٌورهو تتـوول اخلطوب اإلؿـوظلويؼح مًلفي افريطقريي افتل يـظر إف              

وؿد شومهً افدراشوت افتداوفقي ذم إظودهتو إػ افًوحي حتً مًؿك افٌالؽي اجلديدة 

فؽـ آشتخدام ادتؽرر فؽؾؿي بالؽي بغ ادعـقغ افًوبؼغ خوصي ذم ، أو احلجوج

ؿري أبؼك افع، وافسمجوت افعربقي حيدث كقظو مـ آوطراب، افدراشوت افغربقي

مسددا ددة ظؼديـ مـ افزمـ فقصؾ ذم افـفويي إػ أن افٌالؽي ظؾؿ يتـوول اخلطوبغ معو 

وظذ افثوين خطوبقي حموؾظو ظذ ، افتخققع وافتداويل حقٌ يطؾؼ ظذ إول افشعريي

أمو اخلطوبي ؾؼد جعؾفو ، وـال ادـتجغ يرجعون إػ إكشوء ادتؽؾؿ، ادػفقم إرشطل

وؿد أصور إػ  اشتقعوب ، فؽالمل افذي يؼصد بف اإلؿـوع وافتصديؼخوفصي فؾؿـتٍ ا

، ـام أن افـًؼ احلديٌ يتؼٌؾ مو يؼدمف مـ تػريعوت، افساث افعريب هلذه افتؼًقامت

ؾوفٌالؽي بوظتٌورهو افعؾؿ افذي يتـوول اخلطوب آحتاميل ادمثر  "يؼقل ذم ذفؽ : 

ي تتـوول ـؾ ادصدؿوت )أو وخطوبق، تـؼًؿ إػ صعريي تتـوول ـؾ ادخقالت

 (2)"افتداوفقوت (

                                                           
 .42، ص 2104 0دار إمون، افربوط ادغرب، ط، حمؿد مشٌول، يـظر :افٌالؽي واخلطوب (1)

 .44ادرجع كػًف :ص:  (2)
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ثؿ يؼدم خطوضي دمؿع رؤيتف فؾٌالؽي ـام يراهو بالؽي ظومي تتـوول بوفدرس               

 صتك أكقاع اخلطوب .

 

 

 افٌالؽي                                                   

 )اإلكشوء (                                                    

 

 افشعريي                           اخلطوبقي                                 

 )افتخققؾ(                           )افتصديؼ/افتداول(                               

  افصقرة                                     احلجي                              

 آكزيوح )افغرابي /افغؿقض(            ادؼوم )ادـوشٌي /افقوقح(                   

 

 افشعر                                                    

 اخلطويب                                                  

   (1)فشعريي     واخلطوبي ا                                          

 

                                                           
 . 42افٌالؽي واخلطوب، ص : (1)
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، فؽـ افعؿري مل يصؾ إػ كتقجي افٌالؽي افعومي دون ـػوح وأخذ ورد بغ افدراشوت

وٓ تـٌـل ادػوهقؿ واحلدود وادقوديـ افعؾؿقي ، ٕن إمر حيتوج إػ مؼوظقي افقجقد

ؾام هل جذور افٌالؽي افعومي ومو مؼوظقي وجقدهو ؟خوصي وأن ، ظػق اخلوضر

  افتداخؾ بغ افشعري واخلطويب ـام كالحظ ذفؽ ذم خمططف .افعؿري يشر إػ

يـوؿش افعؿري مًلفي افٌالؽي افعومي ومؼوظقي وجقدهو وؿـ خمتؾػ أظامفف              

ؾوفٌالؽي افعومي يتؼوضع ؾقفو ، افتل هتتؿ بوفٌالؽي اجلديدة وافساث افعريب افٌالؽل

بذل بالؽققن  "فشعريي واخلطوبقي وؿد وهل ظٌورة ظـ افقصؾ بغ ا، افتخققؾ وافتداول

ذم بقون مدى صالبي إشوس افعؾؿل ، إن صح افتعٌر، حمدثقن جفدا ؾؾًػقو وخمزيو

يًتقظى ثامر ظؾقم افؾًون وظؾقم "ظؾام ـؾقو "فؼقوم بالؽي ظومي . افٌالؽي بوظتٌورهو 

يريد تلشقًفو هؽذا تظفر رؤيي افعؿري فؾٌالؽي افعومي وادرتؽزات افتل ، (1)"اإلكًون 

ثؿ يعتؿد إشس ، ؾفل افعؾؿ افؽع وادصطؾح حوزمل بحً، ودظؿفو مـ خالهلو

 احلديثي فقزر ؿقوم هذه افٌالؽي .

 Olivierإن مًلفي ؿقوم بالؽي ظومي ظـد افدارشغ ادحدثغ مثؾ أوفقػقل روبقل )       

reboule( أو مجوظي مق )Groupe MU: تًتدظل إجراءيـ ) 

 دـجز الؾساين وادـطؼي .من ا ذإخ -0

 التؼريب بني التخققل واإلقـاع . -8

( بلن افٌالؽي تتؼوشؿفو ـؾ مـ كظريي احلجوج Rebouleذفؽ يٌغ روبقل)وذم             

( ظـ أرشطق وادفتؿي بوحلجٍ ظذ حًوب Perelmanادطقرة مـ ضرف بردون)

                                                           
 .20، ص :2102ادغرب، ، ديدة بغ افتخققؾ وافتداول، أؾريؼقو افؼقحمؿد افعؿري، افٌالؽي اجل (1)
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 Laٌالؽي إدبقي )واف، افصقر وإشؾقب خوصي مـفو مو ٓ يمدي وطقػي حجوجقي

rhétorique littéraire. (1)( وافتل تشؼ ضريؼفو فتؽقن ظؾام فألشؾقب وافصقر 

إػ أن طفر وظل بودشسك بغ ، ان افؼًامن شقطرا ظذ افدراشوت افٌالؽقيذوه            

ه ادـطؼي افتل يرـز ظؾقفو ذه، يـ تتحرك ؾقفام افـظريتون افًوبؼتونذادجوفغ افؾ

حمووٓ ، ذم تراثـو افٌالؽل افعريب -ؾقام بعد –وشقحوول رصد معودفو ، ظؿؾفافعؿري 

 افتػريؼ بغ ادشوريع اجلودة وادحووٓت افتؾػقؼقي .و ،ه افٌالؽيذرصد آهتامموت هب

ي أورده روبقل ظؼى حديثف ظـ ادجوفغ ذومـ افيوري ذـر افتًوؤل اف          

هؾ جيى ظؾقـو اإلختقور بغ احلجوج  "ل إذ يؼقل :افؾذيـ يًقطران ظذ افدرس افٌالؽ

 وإشؾقبقي ؟ وهؾ يتقجى ظؾقـو إووؾي أحدمهو فمخر تٌوظو ؟

وكٌحٌ ظـ جقهر افٌالؽي ؛فقس ذم إشؾقبقي ، أمو ظـ مقؿػـو ؾنكـو كتٌـك حال ثوفثو

وفؽـ ذم مـطؼي حمددة هل تؼوضع بقـفام . بعٌورة أخرى يـحق بودموه ، وٓ ذم احلجوج

    (2)"افٌالؽي ـؾ خطوب جيؿع بغ احلجوج وإشؾقب 

ويعتز افعؿري هذا افطؿقح افذي تريد بؾقؽف افٌالؽي أمرا ضٌقعقو ٕهنو ترؽى ذم 

 وأخذهتو مقوديـ ظوصً ظذ مراث افٌالؽي .، اشسجوع إرايض افتل ؾؼدت مـفو

، د افٌالؽي افعوميثؿ يتجف افعؿري إػ افساث افعريب فقزر ذظقي وجق            

مفدان ـٌران أكتجو مًوريـ ـٌريـ :مًور ، إذن، ؾؾؾٌالؽي افعربقي "ويمصؾفو ؛ يؼقل:

وكظرا فؾتداخؾ افؽٌر بغ افشعر ، ومًور افٌقون تغذيف اخلطوبي، افٌديع يغذيف افشعر

                                                           
(1) Olivier reboule , la rhétorique ,presses universitaire de France ,1er

 ed ,1984,p:32. 

(2) Olivier reboule , la rhétorique ,presses universitaire de France ,1er
 ed ,1984,p:32. 
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ؾؼد طؾ ادًوران متداخؾغ ومؾتًٌغ رؽؿ اجلفقد افؽٌرة ، واخلطوبي ذم افساث افعريب

 (1)"افـرة افتل شوهؿ هبو افػالشػي وهؿ يؼرؤون بالؽي أرشطق وصعريتف.

ؾوفعؿري يرى بلن افٌالؽي افعربقي تـطؾؼ مـ ادالحظوت إوػ حقل              

ثؿ ؿوركقا بقـفو وبغ افـص ، اخلصقصقي افشعريي واجلامفقي افتل ٓ حظفو افعرب

ويقجد ضرف ثون ـون يٌحٌ ، افٌديعقيوهذا إمر ؿومً بلظٌوئف افدراشوت ، افؼرآين

، مـ اجلوحظ إػ ابـ وهى افؽوتى، ذم شٌؾ ادعرؾي واإلؿـوع ويؿثؾف تقور افٌقون

وكالحظ ـذفؽ تداخؾ مو هق صعري مع مو هق خطويب ظذ مًتقى افـص ادـجز شقاء 

خوصي مـفؿ مـ تلثروا بوفتقور ، وهذا مو فػً اكتٌوه افٌالؽقغ، ـون صعريو أو كثريو

ومعرؾي  "وأهؿ صخصقي متً اإلصورة إفقفو هل صخصقي حوزم دو يؼقل :، إرشطل

ضرق افتـوشى ذم ادًؿقظوت وادػفقموت ٓ يصؾ إفقف بقء مـ ظؾقم افؾًون إٓ 

 (2)"بوفعؾؿ افؽع ذم ذفؽ وهق ظؾؿ افٌالؽي 

طوبي هق صـوظتل افشعر واخل ومو جيؿعف، ؾوفٌالؽي هل افعؾؿ افؽع اجلومع           

دو ـون ظؾؿ افٌالؽي مشتؿال ظذ صـوظتل افشعر واخلطوبي وـون افشعر  ":فؼقفف

واخلطوبي يشسـون ذم مودة ادعوين ويػسؿون بصقريت افتخققؾ واإلؿـوع ... وـون افؼصد 

ذم افتخققؾ واإلؿـوع محؾ افـػقس ظذ ؾعؾ رء أو اظتؼوده أو افتخع ظـ ؾعؾف 

 (3)"واظتؼوده

                                                           
 .29، ص :2102ادغرب، ، ، افٌالؽي اجلديدة بغ افتخققؾ وافتداول، أؾريؼقو افؼقحمؿد افعؿري (1)

حوزم افؼرضوجـل، مـفوج افٌؾغوء وهاج إدبوء، حتؼقؼ احلٌقى بـ خقجي، دار افغرب آشالمل،  (2)

 .226ص:، 0980، 2ط

 .09ادرجع كػًف :ص : (3)
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 ع بغ ؾعوفقوت احلجوج وافتخققؾ إذ يٌدو افؾؼوء بقـفام ظذ مًتقى :ؾوفٌالؽي دمؿ

 ادقاوقع وادعوين . -

 ادؼوصد وإؽراض )افتلثر( -

ذم ظـكي ، ويػسؿون ذم خصقصقوت حتػظ فؽؾ اشساتقجقوتف اخلطوبقي            

 وذم ذفؽ يؼقل، وشقشر افؼرضوجـل إػ افتداخؾ بغ إمريـ، افتخققؾ واإلؿـوع

وؿد يًتعؿؾ مؽقكوت اإلؿـوع اخلطويب وؿـ ، ؾوفشعر مٌـل ظذ افتخققؾ"افعؿري :

هقؿـي افعـك افذايت .وظؽس ذفؽ حول اخلطوبي افتل تـٌـل ظذ افعـوس اإلؿـوظقي 

 (1)"وتدخؾ افعـوس افتخققؾقي ذم خدمتفو 

فؼوء ظـكي وهبذا يـٌـل مػفقم افٌالؽي وافٌالؽي افعومي ظـد افعؿري ظذ             

ويؼقم بٌـوء ذظقي وجقد هذه افٌالؽي وأحؼقي تطٌقؼفو بوحلقار بغ ، افتخققؾ وافتداول

مـ أجؾ ترشقخ هذا افـؿقذج افذي يرى ؾقف ، افـؿقذج افغريب احلديٌ وافساث افعريب

افعؿري جموٓ يًؿح بوشتعودة افٌالؽي دؽوكتفو افتل ـوكً ظؾقفو واشتعودة إرايض 

 مـذ حتـقط افٌالؽي .افتل ؾؼدهتو 

 ج/ مراحل مرشوع العؿري :

ذي إهداف وادؼوصد ادعؾـي ظـدمو حددكو أظامل افعؿري بودؼوع افعؾؿل             

شقؽقن مـ ، وحددكو مػفقم افٌالؽي ظـده وإس ادعتؿدة فٌـوئفو، وافضؿـقي

، ظؾقفو ؿراءتـوافيوري اإلدوم بؿراحؾ هذا ادؼوع دعرؾي ادػوصؾ افتل تتؿحقر 

ومعرؾي ، ـذفؽ حتديدكو دراحؾ هذا ادؼوع هق حتديد فؾؿرجعقوت ادعتؿد ظؾقفو

                                                           
 .57، ص :2102ادغرب، ، تداول، أؾريؼقو افؼقحمؿد افعؿري، افٌالؽي اجلديدة بغ افتخققؾ واف (1)
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افتغقرات افطورئي ظذ افـظريي افـؼديي وافٌالؽقي افغربقي وافعربقي وتػوظؾ افعؿري 

 معفو .

 ادرحؾة إوىل :بالغة اإلقـاع  -

جلديدة وافـؼديي مـ بوب اإلؿـوع دخؾ افعؿري ظومل افدراشوت افٌالؽقي ا                

، وؿد بدأكو هبذا آهتامم متجووزيـ بذفؽ ؾسة تلثره بؿـدور، ودراشي آفقوت احلجوج

افعؿري ؿدم مقوقظو ٕن ، أو دراشتف فف ٕكف ٓ يدخؾ وؿـ مؼوظف افٌالؽل

:مـدور مـ افتلثريي إػ افقاؿعقي آصساـقي وؿد أؾود افعؿري مـ فؾتخرج بعـقان

ظف هذا رضورة ادعرؾي افشومؾي ادحقطي بودجول إديب وافـؼدي وـذا مـوهٍ مقوق

فؽـ ؾقام بعد تقشعً آؾوق افعؿري بغ افسمجي وافؽتوبي وافتدريس ، افدراشي إدبقي

كتقجي آحتؽوك بام هق ؽريب واوطالظف ، إػ أن وصؾ إػ افٌحٌ ذم افٌالؽي افعربقي

ـون مـ ثؿرات هذا آحتؽوك ـتوب :ذم بالؽي و"ظذ افساث افعريب؛ إذ يؼقل :

هذا ، افذي أردت أن أكٌف ؾقف إػ افٌعد اإلؿـوظل فؾٌالؽي افعربقي، اخلطوب اإلؿـوظل

ثؿ كز مع هقؿـي صقوؽي ، ظـد اجلوحظ ظذ وجف اخلصقص، افٌعد افذي ـون حورضا

 Perelman ونافًؽوـل فؾٌالؽي افعربقي .وؿد أظجًٌ ـثرا ذم هذه ادرحؾي بعؿؾ برد

 (1)"فعؿؼف وبًوضتف  Tyteca وتقتقؽو

ثؿ يٌغ افعؿري بلكف ذم هذه ادرحؾي اهتؿ بـص اخلطوبي افعربقي ذم ـتوبف:بالؽي              

هذا افعؿؾ افذي بدأه بٌقون أمهقي اجلوكى اإلؿـوظل ذم افٌالؽي ، اخلطوب اإلؿـوظل

وإن ـون ، خوصي ظؾامء اإلظجوز، خريـومًلفي إمهوفف مـ ضرف افٌالؽقغ ادتل، افعربقي

هذا إمر حيتوج إػ مـوؿشي ٕكـو كجد افرموين وافٌوؿالين يشر ـؾ مـفام إػ ؿضقي 

                                                           
 www.medelomari.comمقؿع افعؿري : (1)
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بؾ كجد اجلوحظ يشر هلذا إمر ذم ، وصحي افزهون مع حًـ افٌقون ، آحتجوج

يتـوول وافعؿري ذم ظؿؾف هذا يتخذ مـ افرؤيي إرشطقي إضورا ، حجٍ افـٌقة وإثٌوهتو

ثؿ رأيً افدارشغ "ويؼقل ذم ذفؽ:، مـ خالفف ؿضقي اإلؿـوع ذم افٌالؽي افعربقي

بؾ ويعتزوهنو ، افغربقغ ادحدثغ افذيـ هلؿ بوع ذم هذا ادجول يًتـرون بآراء أرشطق

حديثي ومـوشٌي فؾؿجتؿعوت احلوفقي . ؾزاد اؿتـوظل بنمؽون تلضر اجتفودات افٌالؽقغ 

 (1)"فعوم فؾـظريي إرشطقي افعرب بوإلضور ا

يعتؿد ، ذم اظتامده ظذ مو هق أرشطل ذم ؿراءة افساث افٌالؽل، وكجد افعؿري             

وبوفضٌط صويقؿ بريؾامن وتقتقؽو ذم ـتوهبام:مصـػ ذم ، ظذ افؼراءة افغربقي ٕرشطق

ًؿقي ويعتز افعؿري مـ أوائؾ ادعتؿديـ ظذ هذا ادرجع افذي أصوع ت، احلجوج

وتليت "، م0986وافعؿري أصدر دراشتف هذه ذم شـي ، افٌالؽي اجلديدة ظذ احلجوج

 أمهقتف مـ جفتغ :

 إوػ أكف أول ـتوب يـؼه افعؿري بعد افتحوؿف فؾتدريس بوجلومعي . -

افثوكقي أكف ـتوب ضؿقح ـام يعؽس ذفؽ ظـقاكف افطقيؾ بوفـظر إػ حجؿف  -

 افصغر .

وؿـ ؿوئؿي ادصودر ، آكتٌوه أن ادمفػ أثًٌ ذم ذفؽ افقؿً ادٌؽر وممو يؾػً             

 (2)"مهو مصـػ ذم احلجوج وامزاضقريي افٌالؽي  Perelmanـتوبغ فـ: بردون، وادراجع

                                                           
 .9، ص:2112، حمؿد افعؿري، ذم بالؽي اخلطوب اإلؿـوظل، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء ادغرب (1)

حمؿد افقؿالحل، أشئؾي افػؽر افٌالؽل ذم ادغرب مؼوربي دؼوع حمؿد افعؿري، وؿـ ـتوب  (2)

، 2104 0فٌالؽي واخلطوب، إظداد وتـًقؼ حمؿد مشٌول، مـشقرات اإلختالف، اجلزائر، طا

 .250ص:
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وافعؿري بحد ، هذه اإلصورات افتل أحصوهو افقؿالحل ؾقجدهو شٌع مرات               

قي اإلؿـوظقي ذم افٌالؽي ويرى رضورة تًؾقط افضقء ذاتف يٌغ أمهقي رؤيي بردون فؾـوح

إذن ادرحؾي اإلؿـوظقي مـ ادؼوع ، ظذ جوكى اإلؿـوع ذم بالؽتـو افعربقي وكصقصـو

افٌالؽل فؾعؿري تضؿـً دراشي اجلوكى اإلؿـوظل ذم افٌالؽي افعربقي ــظريي وذم 

 افؽالم افٌؾقغ ــص متحؼؼ بصػي اإلؿـوظقي  أو احلجوج .

وظـقاكف افػرظل ، وظـد آضالع ظذ ؾحقى ـتوبف ذم بالؽي اخلطوب اإلؿـوظل             

كجد حديثف ذم افػصؾ إول ظـ ، مدخؾ كظري وتطٌقؼل فدراشي اخلطوبي افعربقي

، وتػريؼفو ظـ افشعر، وادـفٍ خيصص دعـك اخلطوبي ظـد افغرب وافعرب، ادقوقع

هذا مو ٓ يؿـع ، ي ؾعوفقي مشسـي تلثرييواظتٌور اخلطوب، بوظتٌوره معوكوة ؾرديي

 (1).تؼوضعفام

ثؿ يتؽؾؿ ظـ أشس بالؽي اخلطوب اإلؿـوظل ؛مـ براهغ وأشؾقب وترتقى             

، ويالحظ بلكف ذم ـؾ حضورة يغؾى ظـك معغ مـ هذه افعـوس، أجزاء افؼقل

حديٌ ظـ أكقاع ثؿ يؿيض فؾ، ؽؾى ظؾقفو ظـك إشؾقب، وبوفـًٌي فؾخطوبي افعربقي

مؼًام إيوهو إػ حجٍ جوهزة أو ، وؿراءة بردون فف، احلجٍ ظذ ضريؼي أرشطق

 (2)ويالحظ ظؾقفو إتٌوظفو فثالثقي اإليطقشوت إرشطقي ادعروؾي.، مصطـعي

وؿراءة افعؿري فـص اخلطوبي افعربقي مل يؾغ افظروف ادالبًي فـشلهتو أو مو شامه             

وخطوبي ، خطوبي شقوشقي، ؛ إذ يؼًؿفو إػ خطوبي ديـقيمقاوقعفو وحتديد، بودؼوم

                                                           
، 06، ص ص:2112، يـظر : ذم بالؽي اخلطوب اإلؿـوظل، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء ادغرب (1)

09. 

 . 27يـظر ادرجع كػًف :ص : (2)
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وفؽؾ مـفو خصوئص وأرضب تتػرع ظـفو فقدخؾ ذم حتديد اجلزئقوت افتل ، اجتامظقي

وظذ وقئفو يؼدم ، بغ :ادؼوم واحلجٍ وإشؾقب، حيؾؾ مـ خالهلو كص اخلطٌي

ؾؿ وٕيب بؽر واحلجوج ظؿال تطٌقؼقو ؾذا يدرس ؾقف خطٌو فؾرشقل صذ اهلل ظؾقف وش

بـ يقشػ ـوصػو ظـ آفقوت اإلؿـوع ذم اخلطوبي افعربقي وافتلضر افـظري افذي تـٌف فف 

 ادموه افٌقون افٌالؽل ؾقام خيص ظـوس افزهون .

وهذا افؽتوب فقس هنويي ظفد افعؿري بوإلؿـوع ؾًـجد اهتاممف بوفعـك              

وؿـ افٌالؽي افعومي افتل حتقي افتخققؾ  اإلؿـوظل فؽـف شقعطقف حجؿف افطٌقعل

خوصي ذم ـتوبف افٌالؽي اجلديدة بغ ، بجوكى افتداول واإلؿـوع وؿـ مـطؼي مشسـي

وكجد ـذفؽ فإلؿـوع مؽوكتف ذم افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو ، افتخققؾ وافتداول

وظو مفتام هبذه وافذي شـرـز ظؾقف فرصد ؿراءة افعؿري فؾٌالؽي افعربقي بوظتٌوره مؼ

 افرؤيي .

 افتصقر افؾًوين افٌـوئل فٌالؽي افـص افشعري. ادرحؾي افثوكقي : -

تليت هذه ادرحؾي وؿـ ظؿؾ افعؿري ظذ اخلطوب افشعري واهتاممف بوجلوكى             

دخؾً ذم مؼوع "يؼقل ذم ذفؽ :، افصقيت معؾـو ـتوبي توريخ جديد فؾٌالؽي افعربقي

، ؽي افعربقي اكطالؿو مـ تصقر فًوين بـوئل يراظل افٌعد افتورخيلإظودة صقوؽي افٌال

مخًو ، ذم كظري، مٌتدئو بودًتقى افصقيت افذي ـون يعوين مـ آمهول رؽؿ ـقكف يػن

( مـ مجوفقي افؼصقدة افعربقي افؼديؿي . وؿد كؼ هذا افعؿؾ %75وشٌعغ ذم ادوئي )

  ثالثي ـتى :افذي اؿته اكجوزه أـثر مـ ثامين شـقات ذم

 حتؾقؾ اخلطوب افشعري :افٌـقي افصقتقي . -0

 ادموهوت افتقازن افصقيت ذم افشعر افعريب افؼديؿ . -2
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 (1)"ادوازكات الصوتقة دم الرؤية البالغقة . -3

ويتؿ افسـقز ؾقف ، بؾ هق كص افشعر، هـو كالحظ بلن افـص ادًتفدف فقس اخلطوبي

 كظرة افٌالؽقغ ودراشوهتؿ . ظذ اجلوكى افصقيت افذي رأى بلكف مفؿش ذم

، ويؼقم افعؿري بوشتثامر ادعورف افؾغقيي خوصي مـفو افصقتقي مـ تراثـو افعريب            

ـؾ ذفؽ ، فتًوهؿ ذم تػًره وتعؾقؾ اختقوره، ويدخؾفو ذم حقار مع افـص افشعري

ذ مكاظقف هذا مو يػتح افٌوب ظ، بوٓشتعوكي بوفرؤيي افٌـققيي وافطرح افؾًوين احلديٌ

دعرؾي افؼدرات افقصػقي افتل متتؾؽفو افٌالؽي افعربقي وافتل يـٌغل تًخرهو ذم ؿراءة 

 وحتؾقؾ اخلطوب .

أن يؽقن مًومهي ذم حتؼقؼ مؼوع مو "أمو افؽتوب افثوين ؾؼد أراد فف افعؿري             

افتوريخ اكػؽً احلوجي إفقف تتلـد :مؼوع توريخ فألصؽول إدبقي .وظالمي هذا 

داظل )افشعري( وافقصػل ودمووب اإلب، وذضف تؼوضع افٌـققي وافتورخيل

 .(2)"()افٌالؽل

وهذا إمر يضع افٌالؽي افعربقي ـسشوكي إجرائقي تًخر فتلريخ إصؽول ذم افشعر 

 افعريب ذم خمتؾػ افعصقر .

فؽـ فقس ، وإشئؾي افتل ضرحفو افعؿري ـوكً تصى ذم صؿقؿ ظؿؾ ادمرخ            

ثؿ افًمال ، أي ممرخ فألدب ؛بؾ هق ادفتؿ بوفًمال افرئقس حقل أصؽول افشعر

حقل اهتامموت افٌالؽقغ بودؼقم افصقيت اإليؼوظل افؼوئؿ ظذ افقزن وافتقازن 

                                                           
 http://medelomari.perso.sfr.fr/entree.htmمقؿع حمؿد افعؿري : (1)

 .5حمؿد افعؿري، ادقازكوت افصقتقي، أؾريؼقو افؼق، ....، ص :  (2)
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، ٕن آهتامم هبذه افؼضويو ذم رأي افعؿري هق ـشػ فٌـقي هذه افٌالؽي (1)وإداء.

وافتل ظومؾتفو افؼراءات افساثقي ادتتوبعي ، /احلورضة ؾقفووإصورة إػ إجزاء افغوئٌي 

 معومؾي افغوئى ومل هتتؿ هبو .

، وؿراءة افعؿري فؾؿقازكوت افصقتقي أظود مـ خالهلو آظتٌور فؽتى افٌديع             

مثؾ ه افػصوحي ٓبـ شـون ، وأظود افـظر ذم ـتى، مثؾ ادـزع افٌديع فؾًجؾامد

، أكف ـون بدايي جودة فالهتامم بوٓدموهوت افٌالؽقي، حظ ظذ ظؿؾف هذاوادال، اخلػوجل

افذي اهتؿ ؾقف ، خوصي ذم ؾصؾف :)مقؿع ادقازكوت افصقتقي ذم آدموهوت افٌالؽقي (

واجلرجوين وافٌوؿالين ، ثؿ ابـ شـون اخلػوجل، بودموه اجلوحظ وابـ وهى افؽوتى

 (2)ة ظـد افػالشػي ـوبـ شقـو وافػورايب .فربط افـتوئٍ مع مػوهقؿ افتخقؾ وادحوـو

ويؼقل ، ؾؼد ـون تقشقعو فؾػصؾ افثوين مـ افؽتى افثوين، أمو افؽتوب إخر            

أمو افؽتوب افثوفٌ ؾقدخؾ ذم إضور ؿراءة جديدة فتوريخ افػؽر افٌالؽل "ظـف:

وفتطٌقؼ ظذ ودظؿ ظؿؾف ب، ؾؼد أظود افـظر ذم آدموهوت ادعرووي شؾػو(3)"افعريب

وأدمٍ ظـك افدٓفي مدؿؼو بغ ادصطؾحوت ، مـ مراحؾ خمتؾػي، افـص افشعري

افػضوء )افصقيت أو افٌكي ( ، ومعتؿدا ظذ مػوهقؿ افؽثوؾي افصقتقي، افٌالؽقي

تػوظؾ ظـكيغ "معرؾو ادقازكوت افصقتقي بؽقهنو :، افدٓفيوافتػوظؾ بغ إصقات و

  (4)"صقتقغ أو أـثر ذم ؾضوء 

                                                           
 . 19ادرجع كػًف :ص : (1)

 .032، 47يـظر : حمؿد افعؿري، ادقازكوت افصقتقي، ص ص :  (2)

 .http://medelomari.perso.sfr.fr/entree.htm مقؿع حمؿد افعؿري : (3)

 .037ازن افصقيت ذم افشعر افعريب، أؾريؼقو افؼق ....، ص :حمؿد افعؿري، ادموهوت افتق (4)
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افتل تشؽؾ ، هذا افعؿؾ افذي يًوهؿ ذم ـشػ ظديد مـ ادػوهقؿ افصقتقي            

وتضعف أموم اشساتقجقوت افتطٌقؼ بوفقؿقف أموم افـص ، افدرس افٌالؽل افعريب

ويتؿ مـ خالل تػوظؾف ، افشعري ومًوءفي إمؽوكوتف افصقتقي ادوفقي وظالؿتفو بوفدٓفي

ٕن آهتامم بوجلوكى اإليؼوظل يؽشػ ظـ ادموهوت ، ي فؾـصمع بؼقي ادًتقيوت افٌـوئق

وادموه يعتؿد افتػوظؾ بغ افصقت ، بغ ادموه يعتؿد ظذ افساـؿ افصقيت، افشعر افعريب

، ويقجد ادذهى افقشط افذي يصػف بوفتؽومؾ، وافدٓفي ويـحق مـحك حتؾقؾقو ؾؾًػقو

 وجيعؾف فؾـخٌي افعربقي ؽر ادتػؾًػي .

ويًوهؿ مـ ، وافتػًر افٌالؽل، هذا افتػؽر افذي يصؾ بغ افتوريخ افشعري            

هق مو شقتقح فؾعؿري آكطالق ذم مؼوع ، جفي ذم ـشػ ادغقى مـ بالؽتـو افعربقي

وافذي ، إظودة ؿراءة افٌالؽي افعربقي ذم ـتوبف افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو

متخذيـ ، يي افٌالؽي افعربقي بعققن افٌالؽي اجلديدةشـتخذه ظامدا ذم دراشي ؿضقي رؤ

دون تضققع أو ؾصؾ افؽتوب ظـ ـومؾ ادؼوع ، مـ مؼوع افعؿري كؿقذجو فذفؽ

ٕن أظامل افعؿري ٓ تًؿح هبذا افػصؾ افشـقع افذي ٓ يراظل مٌودئ افٌحٌ 

 افعؾؿل ذم ادشوريع افؽزى .  

   بني الـسق والتؾؼي . ادرحؾة الثالثة : أصول البالغة وتلرخيفا -

ـون ـتوب ) افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو ( اخلالصي افتل وصؾ افعؿري             

وتـؼقى ظـ أصقهلو وحمووفي معرؾي اخلؾػقوت ، إفقفو بعد ضقل بحٌ ذم افٌالؽي افعربقي

 افتل بـً افدرس افٌالؽل افعريب .

رضوري ؛ٕن افدراشوت افتل ـوكً متر بف وهل وـون يرى افعؿري بلن ظؿؾف               

ؿراءات دمزيئقي فؾٌالؽي أو اختزافقي حتوول أن ختتزل افٌالؽي ذم رؤيي افًؽوـل أو ذم 
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مؼصقي افرواؾد ، أحقون أخرى تؼتك ظذ ؿراءة افؼزويـل فؾًؽوـل ومـ جوء بعده

افتلريخ  هذا إمر دظو افعؿري إػ رضورة افتحرك مـ أجؾ، وآدموهوت إخرى

فقؼقم بعؿؾ اجلؿع بغ مو هق كًؼل بـققي ومو مـ صؿقؿ كظريي ، فؾٌالؽي افعربقي

مـطؾؼو بذفؽ إػ اـتشوف ادـوضؼ ادجفقفي وادـًقي مـ ، افتؾؼل افتورخيقي ظـ يووس

 بالؽتـو افعربقي .

هق ذم  ،ـتوب افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو"يؼقل ذم ذفؽ حمؿد افعؿري :            

افقاؿع امتداد فؽتقى صغر شوبؼ هق :ادقازكوت افصقتقي ذم افرؤيي افٌالؽقي .وإخر 

جزء مـ ادؼوع افعوم ذم دراشي :افٌـقي افصقتقي ذم افشعر افعريب ؾخالل اكجوز اجلزء 

افتورخيل مـ ذفؽ ادؼوع وجدت كػز أموم خطوضي تصـػ افٌالؽي افعربقي ]...[ ثؿ 

ثي رجحً افتوريخ ظذ افٌحٌ ذم مقوقع افدٓفي ذفؽ بعد تزايد جوءت طروف حموي

 (1)"آهتامم بوفتؾؼل ذم افثامكقـوت 

وحمووفي اجلؿع ؿدر ، يتًؿ بؼدر مـ افشؿقفقي، وكجد بلن ظؿؾ افعؿري هذا            

ممو جعؾ مؼوظف هذا ، فقؽقن ممفػف مًحو ـؾقو فؾدرس افٌالؽل افعريب، ادًتطوع

تـطؾؼ مـف دراشوت حتؿؾ ظـوويـ ؾصقفف وتقشعفو وؿـ مشوريع يؽقن ممهال ف

       (2)بحٌ ذم افدراشوت افعؾقو .

                                                           
حمؿد افعؿري : حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة، أؾريؼقو افؼق، افدار  (1)

 .253، ص : 2103 0افٌقضوء ادغرب، ط

 http://medelomari.perso.sfr.fr/entree.htm يـظر : مقؿع حمؿد افعؿري : (2)
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فـ كقشع افؼقل ذم هذا افعؿؾ إخر فؾعؿري ٕكـو شـرـز دراشتـو فرؤيي افعؿري   

فؾٌالؽي افعربقي ذم وقء افٌالؽي اجلديدة ظذ هذا ادمفػ دون إمهول مو يتصؾ بف مـ 

 ٌع مـ مـٌع واحد .أظامل ٕهنو تـ

 مؼاصد ادرشوع:-د

فقس ؾؼط توريخ افٌالؽي افعربقي ، مو يرمل إفقف افعؿري مـ خالل مؼوظف            

بؾ ، أو معرؾي أهؿ افؾحظوت ذم درشفو، بطريؼي روتقـقي تتٌع ادحطوت افتورخيقي

ادفؿ أن  ومـ، يتجووز هذا ادؼصد افداخع افضقؼ فققشعف إػ توريخ افٌالؽي افعودقي

كذـر ظٌورة افعؿري ذم مدخؾف افعوم حقل افتلريخ ذم افٌالؽي افعربقي أصقهلو 

وامتداداهتو إذ يًتفؾ ظؿؾف بٌقون أن ـتوبي توريخ فؾٌالؽي افعربقي مًلفي مؾحي 

، ٓظتٌوريـ ظوم وخوص ؛ أمو إول ؾألن افدراشوت ادـجزة ؽر ـوؾقي أو أهنو جزئقي

اظتٌور مـفوجل خيتص بتغر طروف افؼراءة وتغر افًمال أمو آظتٌور اخلوص وهق 

وؿصورى مو يطؿح إفقف )ظؿؾف( أن يؽقن خطقة ذم افًعل "ثؿ يردف ؿوئال :، إديب

 (1)"فؽتوبي توريخ صومؾ فؾٌالؽي افعربقي 

ثؿ حيدد ادًور افذي يًر ؾقف مـ أجؾ مؼصده مذـرا بلن افتقورات افـؼديي             

إمؽوكقي إظودة ؿراءة افٌالؽي ظذ وقء ادؽتًٌوت ادـفجقي اجلديدة  ترى"احلديثي 

 ويضع افعؿري أظامفف وؿـ هذا اإلضور .(2)"

                                                           
، 2حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء ادغرب، ط (1)

 .9، ص :2101

 .00ادرجع كػًف :ص : (2)
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إذن مؼوع افعؿري هيدف إػ تلريخ افٌالؽي افعربقي تلرخيو حيوؾظ ظذ              

 إصقل افتل بـقً ظؾقفو وٓ هيتؿ ؾؼط بوفتًؾًؾ افتورخيل ادتتوبع ٕن هـوك مـ

افتقورات وآدموهوت افتل تـشل متقازيي ومتوبعتفو حتتؿ اظتامد مػوهقؿ ـوفـًؼ وافٌـقي 

ـذفؽ مـ ، ... وؽرهو مـ ادػوهقؿ افتل شـتقؿػ ظـدهو فـؽشػ اشتثامر افعؿري هلو

ادفؿ أن كشر إػ أن مو يرمل إفقف افعؿري هق ؿراءة هذه افٌالؽي وؿـ افتقورات 

وكجد ظـد افعؿري ؽروو ، ؽ إلؽـوئفو وـشػ ادغقى مـفووذف، ادعوسة وذم وقئفو

تعؾقؿقو يريد افقصقل إفقف رؽٌي مـف ذم تغقر ضرق تدريس افٌالؽي افتل أصٌحً 

ؿديؿي وتؽؾًً ظؼقل ادعؾؿغ وافطؾٌي مـ جراء تؽرارهو واجسار افشقاهد ادعتودة  

افتشجرات ويظفر اهلدف افتعؾقؿل مـ خالل اخلطوضوت و، ذم أبقاب افٌالؽي

ويالحظ أن إشتوذ  "، واخلرائط ادػوهقؿقي افتل يًخرهو افعؿري ذم شٌقؾ اإلؾفوم

إذ يعتؿد ظؾقفو ـثرا ذم تؼريى ادودة ادعرؾقي ، افعؿري يقيل ظـويي خوصي هلذه افقشقؾي

إػ افؼورئ ]...[ ؽر أن اخلطوضوت حتي بؽثوؾي ذم ـتوب افٌالؽي افعربقي إذ يصؾ 

 (1)"مخًي وثالثغ جدوٓ  جمؿقظفو إػ

وهذه افتؼـقوت افٌقداؽقجقي تػتح ادجول فؾحديٌ ظـ مؼصد آخر فؾعؿري             

وهق : احلصقل ظذ توريخ ظالئؼل وكًؼل فؾٌالؽي افعربقي حقٌ ٓ تؼػ افشخصقوت 

مع ، وادمفػوت بعقدة ظـ بعضفو افٌعض ـتؾؽ اجلزر ادتـوثرة دون كظوم حيػظ كًؼفو

خ افٌالؽي يشفد بعؽس ذفؽ وتؽػل ؿراءة افظروف ادحقطي بـشلتف فػفؿ هذا أن توري

 افـًؼ افذي يـتظؿفو .

                                                           
حمؿد افقؿالحل، أشئؾي افػؽر افٌالؽل ذم ادغرب، وؿـ :افٌالؽي واخلطوب، مـشقرات  (1)

 .255، ص:2104، 0اجلزائر، ط، اإلختالف
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فؽـ افعؿري يًطر فعؿؾف مؼوصد ظودقي هيدف مـ خالهلو إػ إظودة آظتٌور             

وأن تؾتػً افدراشوت احلديثي دقؿع بالؽتـو ، فؾٌالؽي افعربقي وؿـ بالؽوت افعومل

، وإظطوؤهؿ ادػوهقؿ اجلديدة، افعرب ٕرشطق ومـفؿ ابـ رصد وخوصي ؿراءة

فقصٌح اإلكجوز افعريب أحد ، وتلويؾفؿ فعؿؾ أرشطق وتؽققػف مع وجفي افـظر افعربقي

ٕن افدراشوت افغربقي ، إمؽوكوت افٌالؽي افتل تتقحفو خطوبي أرشطق أو صعريتف

وٓ تعل افدراشوت افغربقي  ،تتجوهؾ ادـجز افعريب مع احتػوء افعرب بودـجز افغريب

، وذم أحقون افدراشوت افعربقي أن هـوك حؾؼي مػؼقدة وؿـ توريخ افٌالؽي ذم افعومل

وإظودة هذه احلؾؼي دمقى ظـ ظدة أشئؾي يطرحفو ادتـ إرشطل ومو يؾقف ؛ٕن أرشطق 

 ؾؾامذا دموهؾ هذا إمر ؟ ، دخؾ مؼوحو بعؼؾقي ظربقي إػ افغرب

إذا تقّوحً ، ادطؾقب أن ذم افقاؿع"افعؿري ذم هذا افصدد : يؼقل            

أن كحوول ؾتح مقؿع فـو ذم توريخ افٌالؽي ، بؼدر ـوف، ادـجزات افٌالؽقي افعربقي

أو ، افعودقي .أن كخرج مـ ذفؽ افتوريخ افذي يؼػز مـ أرشطق إػ افشؽالكقغ افروس

قي احلديثي .ؾتؼديؿـو فـ ؿراءة افػالشػي مـ افٌالؽي افعربقي  افؼديؿي إػ افٌالؽي افعرب

هل ورؿي ذم يد افدارشغ ، افعرب  ٕرشطق وصقٓ إػ مػفقم افتغقر ظـد ابـ رصد

فقعؾؿقا أن هـوك ، افذيـ شقموفقن ادقوقع ؾقام بعد :وهؿ ظذ ظؾؿ بوفٌالؽي افعربقي

 (1)"وأن هـوك تورخيو ؽر ظؼالين مٌتقر فؾٌالؽي افعودقي .، حؾؼي مغقٌي

ؾوفٌالؽي افعربقي وافتـؼقى ظـ أهارهو وظـ تعوفؼوهتو اخلورجقي يًؿح             

بوكضاممفو فتؽؿقؾ توريخ افٌالؽي افعودل خوصي ؾقام خيص افـؼطي ادشسـي بقــو وبغ 

                                                           
افعؿري : حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة، أؾريؼقو افؼق، افدار  حمؿد (1)

 .255، ص : 2103 0افٌقضوء ادغرب، ط
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أمو مو خيص بوؿل ادـجز افٌالؽل افعريب ؾال يؿؽـ أن كجد ، افغرب وهل ؿراءة أرشطق

ريخ افٌالؽي افعودقي خوصي مو يتعؾؼ ظـدكو بٌالؽي افؼرآن افؽريؿ مؽوكو يتًع فف ذم تو

أو تلشقس ، وإظجوزه أو دراشي افشعر افعريب واشتخالص افؼقاكغ افٌالؽقي مـف

 آختقورات افشعريي ظذ أشس بالؽقي .

وحمؿد افعؿري يضع مـجزه افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو بغ             

يًوهؿ ذم ربط "وآخر تلويع ، ل حتؾقع وؿد شٌؼ احلديٌ ظـفبعديـ:بقداؽقج

ادشوريع وادـجزات وافؽشػ ظـ خؾػقوهتو )أو تػًرهو (واشتؽشوف مًوراهتو 

 (1)"افؽزى 

هق مو أراد افعؿري ـذفؽ افقصقل إفقف ؛أي ـتوبي توريخ ، هذا افٌعد إخر            

ٌ افشومؾ ظـ إصقل وافربط بغ فؾٌالؽي افعربقي أو دراشي مشوريعفو بوفٌح

ادـجزات وإؿومي افعالؿوت واختقور ادشوريع وؿراءهتو ذم وقء معطقوت ظكهو 

 وافتػريؼ بغ ادؼوع افذي حيؿؾ مهو كًؼقو وبغ ظؿؾ تراـؿل .

 مرتؽزات ادرشوع ومؼوماته :   -8

تل بـك افعؿري ادؼصقد مـ ادرتؽزات وادؼقموت هل إشس وادـطؾؼوت اف            

وافًٌؾ افتل اختذهو وشؾؽفو فؾؽشػ ظـ ادغقى وادجفقل مـ ، ظؾقفو مؼوظف

 بالؽتـو افعربقي .

  

                                                           
، 2حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء ادغرب، ط (1)
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 أ/ البحث من الداخل وتوشقع صبؽة العالقات :       

يـطؾؼ افعؿري مـ افساث افعريب افٌالؽل فقػحص مـوضؼف ويتحًس مؽومـ             

ٌالؽقي افتل متؽـ مـ احلصقل ظذ مؼوع بالؽل ويٌحٌ ظـ إشئؾي اف، افؼقة ؾقـف

وكجد ظؿؾقي افٌحٌ مـ افداخؾ أو مو شامه بوٓـتشوف مـ ، حمدد افـًؼ وادؼوصد

وربط افعالؿوت بغ هذه ، افداخؾ ذم بحثف ظـ أصقل ومـوبً افٌالؽي افعربقي

 ثؿ ذم امتدادات ادشوريع افٌالؽقي افؽزى .، إصقل 

قي بؿؽون أن كعرف :مو ادؼصقد بوفـًؼ ظـد افعؿري ؟ ومو هل ومـ إمه            

وتعقغ ، افطريؼي افتل اتٌعفو ذم حتديد اخلققط ادتحؽؿي ذم أصقل افٌالؽي افعربقي

 رواؾدهو ؟و مـوبعفو

 أوٓ :حتديد افـًؼ : -

 مرـى مـ ظـوس خمتؾػي تضٌطفو ظالؿي ؿوئؿي ؾقام بقـفو"حيدد افـًؼ بوظتٌوره :            

وكالحظ افتشوبف افؼوئؿ بغ افـًؼ وافٌـقي وإن ـون افـًؼ مـ مضومغ افٌـقي (1)"

هذا مو كجده ظـد بشر تووريريً ظـدمو ، ومرتؽزاهتو ٕكف افـظوم افذي حيؽؿ ظـوسهو

 (2)"إن افٌـقي هل كًؼ مـ افعـوس أو افقحدات ادـتظؿي ؾقام بقـفو تـظقام داخؾقو "يؼقل :

تقجفـو فؾـًؼ ظـد افعؿري وجدكوه مـطؾؼو كظريو أخذه مـ افٌـققيي وإذا             

وشخره ـلداة إجرائقي متؽـف مـ رصد اخلققط افتل حترك ادشوريع افٌالؽقي وافتل 

                                                           
(1) paul aron ,denis saint-jacques et alain viala , le dictionnaire du littéraire ,puf,2eme 

ed ,2010,p:753. 
بشر تووريريً، حمورضات ذم مـوهٍ افـؼد إديب ادعوس، دار افػجر فؾطٌوظي وافـؼ، اجلزائر،  (2)

 .03، ص: 2116، 0ط
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وهذا كتؾؿًف ذم حديثف ظـ افًقوق افذي ، تمهؾفو ٕن تؽقن حمقرا فدراشي ادموه معغ

فؼد "افػؽريي افتل أحوضً هبو : كشلت ؾقف افدراشوت افٌالؽقي أو افظروف افعؾؿقي

ظـدمو ؽؾى افؼقوس ، تؼقى مػفقم افـًؼ وافٌـقي ذم افٌحٌ افعؾؿل افعريب مـذ افٌدايي

ظذ افروايي .افؼقوس افذي يؼقم ظذ اشتؼراء افظقاهر واشتخراج كظومفو اخلػل افذي 

 (1)"يسمجف آضراد 

ات شقؼقؿ ويرـز بحثف ظذ إكًوق إذن ؾوفعؿري ذم بحثف ظـ ادشوريع وادـجز            

وافٌـقي واشتخراج إكظؿي افتل تتحؽؿ ذم ادشوريع وادـجزات ؛بوظتٌور أن افٌحٌ 

افعؾؿل افعريب جلل إػ افؼقوس مرشخو ؾؽرة افـًؼ افتل ترمجفو ظؾامء افؾغي وؽرهؿ 

ظ ثؿ يالح، حتً مًؿك إهار أو افن ـام كجدهو ظـد ابـ جـل)ت ( أو إكٌوري

اكتؼول اهلؿ افـًؼل ومشوؽؾ وجقد كظوم حيؽؿ افدرس افٌالؽل ذم أظامل افٌالؽقغ 

  (2)"ؾوهلؿ افـًؼل ـون حورضا ذم أظامل افٌالؽقغ افعرب "

، ؾوفعؿري شقٌحٌ ظـ ادمفػوت وادشوريع افتل حتؼؼ معقور افػؽر افـًؼل            

يؼيص أظامٓ بالؽقي بحجي  وهذا مو شقجعؾف، وتـتظؿ أؾؽورهو وؿـ كظوم حيؽؿفو 

فؽـ هؾ ـشػ افعؿري ـؾ إكًوق افتل تؼػ وراء ، ظدم تقؾر افـًؼ وادؼصد

 إظامل افٌالؽقي وادموهوهتو ؟ 

ؾؿثال ، ٕكـو كالحظ وجقد أظامل مل تعط مقؿعفو مـ توريخ افٌالؽي افعربقي            

قم حؼوئؼ اإلظجوز مع مو تـود افعؿري فؽتوب افطراز ادتضؿـ ٕهار افٌالؽي وظؾ

                                                           
، 2، افدار افٌقضوء ادغرب، طحمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق (1)

 .05، ص :2101
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حيؿؾف مـ مهقم بالؽقي كصقي صؿقؿي تعز ظـ ادموه افٌالؽي افـصقي افتل هتتؿ بوفـص 

وإن ـون فف مو يزره ؾفق ضٌقعي ، وتـقع ذم افتعومؾ مع كامذجف هذا افتـود ؽر مزر

ا يتٌع هذ، اكتؼوء افعؿري افتل صوهبو آظتامد ظذ ادرـزيوت بحجي تقؾر افـًؼ ؾقفو

ـذفؽ هتؿقشف فؾؿثؾ افًوئر ٓبـ إثر مع مو يؿثؾف مـ مشوؽؾ افٌالؽي افتطٌقؼقي افتل 

 ـون ؾـ افؽتوبي واإلكشوء مصدرا هلو  .

ويكح افعؿري بلن مـ بغ أهؿ مرتؽزات ظؿؾف ذم توريخ افٌالؽي افعربقي             

بعد أن رأي اكتزاع  ومـ ثؿ حتديد ادشوريع افتل متثؾفو ، اشتخراج أكًوق ادمفػوت

ادؼقٓت افٌالؽقي ودمزيئفو  بعقدا ظـ كًؼفو مـ ضرف افدارشغ افذيـ مل يػفؿقا 

حؼقؼي آرتٌوط بغ افدرس افٌالؽل وافظروف ادقفدة فف وافعالؿوت افؽومـي بغ 

وبدأ يزظجـل مو أشؿعف ذم افـدوات افعؾؿقي مـ اشتشفودات "جزئقوتف ؾقؼقل :

ٓ كعدم ذم ادمفػ افذي أخذت مـف مو يـؼضفو أو خيوفػفو ، ًؼبـصقص مـتزظي مـ افـ

خموفػي سحيي .وفذفؽ ـون مـ بغ مهقمل ادقجفي حغ تصديً إلظودة ؿراءة توريخ 

 (1)"افٌالؽي افعربقي اشتخراج أكًوق ادمفػوت ذم حقار بغ ادشوريع وادـجزات 

افعؿؾ افٌالؽل ٕن يؽقن مؼوظو إذن ؾتحديد افـًؼ هق ادعقور افذي يمهؾ             

فؽـفو تعتؿد ظذ كقظقي افؼراءة وافرؤيي ، وهل رؤيي يـجح افعؿؾ هبو، ذم كظر افعؿري

افتل يتقجف هبو افقاحد كحق ممفػ معغ ؾفـوك مـ تـؽشػ فف إكًوق ادتحؽؿي 

بػعؾ معرؾتف بوخلؾػقوت وافظروف ادقفدة فؾعؿؾ افٌالؽل وهـوك مـ يرى ذم أظامل 

ـحول افعؿري مع افعؿدة ٓبـ رصقؼ ، افٌالؽقغ جمرد تراـؿ وروايوت بعض

                                                           
، 2حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء ادغرب، ط (1)
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ؾال كًتغرب أن يطؾع ظؾقـو دارس آخر يمرخ فؾٌالؽي افعربقي يضع ظؿدة ، افؼرواين

ابـ رصقؼ ذم مرـز افدرس افٌالؽل ويؽشػ ظـ كًؼ مل يره افعؿري أو مل تؽـ وجفي 

 افعؿري تتػؼ مع مًور كًؼ صوحى افعؿدة .

 كقا :اختقار ادرشوع :ثا -

ؾٌعد ، إذن ؾوختقور افعؿري فؾؿشوريع افٌالؽقي ؿوئؿ ظذ وجقد افـًؼ مـ ظدمف            

أن بغ مـوبً افٌالؽي افعربقي وظقامؾ كشلهتو إوفقي افداخؾقي مـفو ) آختقورات 

اختقور واخلورجقي )افـص وادعقور وأشئؾي افـص ادؼدس ( يؾجل إػ ، افشعريي وافـؼد (

وافتل يؿؽــو ، ادشوريع افؽزى افتل مثؾً حمطوت مرـزيي ذم توريخ افٌالؽي افعربقي

بوٓظتامد ظؾقفو ذم وقء افقاؾد اجلديد افغريب يؿؽــو أن كٌـل بالؽي ظربقي ظومي 

 وادًومهي ذم وصؾ احلؾؼي ادػؼقدة مـ توريخ افٌالؽي افعودقي .

آمتدادات أو افـامذج "يع أو مو أضؾؼ ظؾقف اشؿ واختقور افعؿري فؾؿشور             

ؿوئؿ ـذفؽ ظذ افتػريؼ بغ ادؼوع افذي يؿثؾ ادؼوصد وادـطؾؼوت افتل  (1)"افؽزى

وادـجز وهق مو حتؼؼ ؾعال وظقوكو ، جيى أن يؽقن ظؾقفو ظؿؾ افٌالؽل ذم بـوئف ادعرذم

قؿع ادقازكوت افصقتقي مـ فؼد ؿودين افٌحٌ ذم م "إذ يؼقل افعؿري : ، ووصؾ إفقـو

افرؤيي افٌالؽقي ] ... [ إػ تؽقيـ تصقر ظوم ظـ مًورات افٌالؽي افعربقي وخؾػقوهتو 

ـام ؿودين إػ اـتشوف افػروق بغ ادشوريع وادـجزات ومو ، افػؽريي وإيديقفقجقي

 (2)"يمدي إفقف ذفؽ مـ تضورب بغ مـطقق كصقص مـ ادمفػ افٌالؽل افقاحد. 

                                                           
، 2دغرب، طحمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء ا (1)

 .277، ص : 2101
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ؾؿـ بغ دظوئؿ اختقور إظامل افٌالؽقي ظـد افعؿري حتؼؼ ادـطؾؼوت وادؼوصد             

 ادًطرة ذم ادـجز افػعع .

ثؿ ه افػصوحي ، وهلذا كجد افعؿري ؿد اختور دٓئؾ اإلظجوز وأهار افٌالؽي            

حد مـ فقختؿ احلديٌ ظـ آمتدادات بؿـفوج افٌؾغوء حلوزم افؼرضوجـل ٕن ـؾ وا

 هذه ادشوريع ـون فف مـطؾؼوت كظريي ومؼوصد ووعفو وظؿؾ ظذ حتؼقؼفو ذم مـجزه .

فؽـ جيى أن كتـٌف إػ أن كظرة افعؿري فٌعض إظامل افٌالؽقي وؿراءتف هلو ؿد             

تقصػ بوإلجحوف ؛ خوصي مو يتعؾؼ بتصـقػ افًجؾامد وادراـق وؿـ تقور 

ي إوػ خوصي مو أضؾؼ ظؾقف افـؼد افتطٌقؼل افـوصئ ظـ افٌديعقوت مع أصقل افٌالؽ

اخلصقموت بغ افؼدموء وادحدثغ وافتل تطقرت وأصٌحً ظذ صوـؾي افدرس 

افٌديعل افذي يصؿف افعؿري بوفتؽراريي وافساـؿ دون تقؾر افـًؼ وفذفؽ ٓ يدخؾ 

، افعربقي وؿـ كطوق اهتامموتف ذم احلديٌ ظـ ادشوريع افؽزى ذم توريخ افٌالؽي

إن هذا اجلفد افذي بذفف افٌديعققن مل يتجووز افتصـقػ إػ افتػًر "ويؼقل افعؿري :

ؾفؿ وإن ظويشقا اجلدل حقل ه افػصوحي وأهار افٌالؽي ؾنهنؿ مل هيتؿقا بؽشػ 

، ]...[؛وهلذا ـوكً ظؿؾقي افتجـقس كػًفو بدون روح، افن ادختػل وراء ـؾ افصقر

 (1)"قي افـظؿ وافتحـقط مل ختتؾػ ـثرا ظـ ظؿؾ

وافتل متثؾ ذم رأيـو ادموهو مفام ، هذا هق مقؿػ افعؿري مـ ممفػوت افٌديع            

وذم ذفؽ كجد صـقع ، يـٌغل افؽشػ ظـ مؼوصده وخؾػقوتف واشساتقجقوت ظؿؾف

                                                           
، 2حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء ادغرب، ط (1)
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حمؿد مػتوح افذي درس ـال مـ افروض ادريع وادـزع افٌديع ذم ـتوبف افتؾؼل وافتلويؾ 

 دتؿؿ دجفقل افٌقون افًوبؼ ظؾقف .وهق ا

ومـ يرجع إػ افؽتوب يدرك "يؼقل حمؿد مػتوح ذم دراشتف فؾؿـزع افٌديع :            

جمفقدا جٌورا ذم افؼراءة وذم افتصـقػ وذم افستقى وذم تؼديؿ ؿقاكغ فؾتلفقػ يًر 

ؾتلويؾ تعصؿ مـ ـام ـون يتغقو ؿقاكغ ف، ظذ هدهيو افـوثر وافـوطؿ فإلؿـوع واإلمتوع

 (1)"اهلذر وافؼقل ذم ادخوضٌوت بغر ظؾؿ 

وافعؿري ، بلهنو مؼوربي هتدف فؽشػ إكًوق، وافرجؾ يكح ذم ظـقان ظؿؾف            

إذن إؿصوء افعؿري ، ـذفؽ جعؾ مـ تقؾر افـًؼ معقورا ٓختقوره ادشوريع افٌالؽقي

، معـك افٌديع ذم افعصقر ادتلخرةهلذه إظامل ؿد يؽقن فؾؿعـك افؼدحل افذي اـتًٌف 

أو ٕن افعؿري مجع ـؾ افدرس افٌالؽل افٌديعل ذم ، أو ٕن افًؽوـل جعؾف توبعو

أو فقجعؾف بوبو مـ إبقاب افتل يؿؽـ أن تطرق ذم ، ظؿؾقي تعؿقؿ صومؾي ومل هيتؿ بف

 ادًتؼٌؾ مـ افدارشغ.

ادمفػوت مو هق مقجقد ذم افدرس مع أن حمؿد مػتوح يكح بلكف ؿد وجد هبذه             

هؽذا ؿرأكو أدبقوت ذم افٌالؽي اجلديدة وذم كظريوهتو مـ "يؼقل :و ،افٌالؽل اجلديد

وفؽــو مل كؾٌٌ أن ، إبدافقي وتشٌقفقي ؾوظتؼدكو أهنو مـ بـوت أؾؽور افٌالؽقغ ادعوسيـ

 (2)"تشٌقفقي وجدكو ابـ افٌـوء يذـر آشتعورة افتـوشٌقي اإلبدافقي وآشتعورة اف

                                                           
 3ادرـز افثؼوذم افعريب، افدار افٌقضوء ادغرب، ط، حمؿد مػتوح، افتؾؼل وافتلويؾ مؼوربي كًؼقي (1)

 . 60ص:، 2119

 .82ادرجع كػًف : (2)
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ويعرج ظذ افًجؾامد افذي اظتؿد ادؼوربي إرشطقي ذم معوجلتف فؾٌديع ذم             

ؿقاكغ أشوفقى افـظقم "افٌالؽي افعربقي وؿد ـون هدف افًجؾامد أن يؼقم بنحصوء:

 (1)"افتل تشتؿؾ ظؾقفو افصـوظي ادقوقظي فعؾؿ افٌقون 

بلن هذا افتقور ، ويزيد مػتوح ظذ ذفؽ، ؼصدؾوفرجؾ يكح بوهلدف واد             

راجع إػ ، وتقاؾؼف مع مو كجده ظـد افغرب، افٌالؽل افٌديعل تلثر بام هق أرشطل

، وهـو كػفؿ ه اختالف مقؿػ افعؿري ظـ مقؿػ أشتوذه، وحدة افطٌقعي افٌؼيي

، ؽريوؿراءة افـًؼ افػ، وافؽؾقوت افػطريي، ذفؽ أن افعؿري مل يضع مًلفي افؽقكقي

وإن اهتؿ بوفًقوق افػؽري ، وافًقود ادراؾؼ فألظامل افٌالؽقي وؿـ مـطؾؼوتف

ؾؾق شخر ؿراءة مموثؾي ومقشعي ، وهق افذي مؽـف مـ ؾفؿ ابـ شـون اخلػوجل، ادذهٌل

وفتؿؽــو مـ رؤيي ، فؾٌديعقوت ادتلثرة بـظريي ادؼقٓت إرشطقي خلرج بـتقجي مغويرة

فـامذج افثالث افتل اختورهو ذم افؼًؿ افثوين مـ افؽتوب مشوريع أخرى تـضؿ إػ ا

افذي كحـ بصدد اختوذه وثقؼي ٓـتشوف ؿراءة افٌالؽي افعربقي ذم وقء افٌالؽي اجلديدة 

بعد أن حووفـو تٌقون افعـوس إصؾقي ؾقفو وافتل تمهؾفو فؾقؿقف جـٌو إػ جـى مع 

 افدرس افٌالؽل اجلديد .

 ج :ب/البحث دم اخلار      

بعد أن حووفـو افقؿقف ظذ صٌؽي افعالؿوت افداخؾقي افتل ؿوم افعؿري بـًجفو             

كليت إػ افًٌؾ ، وحتديد كًؼفو وظذ أشوشفو اختور ادًورات افؽزى افتل شقدرشفو

هذه افًٌؾ افتل ، افتل اشتعون هبو فرؤيي افٌالؽي افعربقي وافؽشػ ظـ ادغقى مـفو

                                                           
، 0افًجؾامد، ادـزع افٌديع ذم دمـقس أشوفقى افٌديع، حتؼقؼ ظالل افغوزي، افربوط ادغرب، ط (1)

 .081، ص:0981
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وافعؿري متؽـ مـ هذه افًٌؾ مـ خالل افؼراءة ، دعوس اجلديدأتوحفو فف افدرس ا

 وافسمجي وادًوءفي .

 أوٓ :الؼراءة :  -

، وضريؼي ؾفؿف وتلويؾف، هق تؾؼل افعؿري فؾقاؾد اجلديد، ادؼصقد هـو بوفؼراءة          

وـشػ ادغقى ، ومـ ثؿ اشتخدامف وتقطقػف ذم افتـؼقى ظـ رواؾد افٌالؽي افعربقي

 .مـفو 

خطقة أوػ ذم دراشي ادغقى ، وؿد ـون ظؿؾ افعؿري ظذ اخلطوب اإلؿـوظل             

، وادـز مـ بالؽتـو افعربقي وكصقصـو افـثريي واخلطٌي مـفو ظذ وجف افتحديد

ويًتعغ افعؿري ذم ظؿؾقتف افٌحثقي هذه بجفوز مػوهقؿل ]...[جيؿع إػ افؼديؿ "

 (1)"وإحًوشو مٌؽرا بٌالؽي احلجوج ، وظقو جقدا بوفٌالؽي ادعوسة

إن ؿراءة افعؿري خوصي ذم بعدهو افتلويع افذي يـتػع بوفـصقص ٓ مـ أجؾ             

إن ؿراءتف دو ـون يـتجف افغرب خوصي مع  (2)بؾ فتجووز ذفؽ إػ ؾفؿفو ، ؾفؿفو

و افدراشوت إوػ افتل اهتؿً بٌالؽي احلجوج وحكت إظودة مؽوكي افٌالؽي ؾقف

ؿد حدثً ذم وؿً مٌؽر ، وهق آدموه ادـطؼل وافػؾًػل افذي ؿودة صويقؿ بردون

حغ ـون افـؼد افعريب ادعوس مػتقكو بوفٌـققيي وافٌـققيي افتؽقيـقي وذم حوٓت كجده 

وممو يؾػً آكتٌوه ذم ذفؽ افقؿً "، ـون ٓيزال يعؿؾ بوٓدموهوت افًقوؿقي وافػـقي

                                                           
حمؿد شومل حمؿد إمغ افطؾٌي، احلجوج ذم افٌالؽي ادعوسة، دار افؽتوب اجلديد ادتحدة بروت  (1)

 .255، ص:2118، 0فٌـون، ط

يـظر :حمؿد افقؿالحل، أشئؾي افػؽر افٌالؽل ذم ادغرب، وؿـ افٌالؽي واخلطوب، إظداد وتـًقؼ  (2)

 .248ص:، 2104، 0حمؿد مشٌول، دار إمون افربوط، ط
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ـتوبغ فزدون مهو :مصـػ ذم احلجوج ، صودر وادراجعوؿـ ؿوئؿي اد، ادٌؽر

ظذ هذيـ افؽتوبغ شً ، ذم متـ افؽتوب، وؿد أحول ادمفػ "وإمزاضقريي افٌالؽي "

 (1)".031، 028، 78، 77، 70مرات ذم افصػحوت :

إن ؿراءة افعؿري فؾؿـجز احلجوجل افغريب ؾتحً أمومف آؾوؿو جديدة فتحؾقؾ              

وـوكً اخلطوبي ادقدان افذي ظؿؾ ظؾقف ذم ، افعريب ٓـتشوف آفقوت إكجوزه اخلطوب

وادؾػً فؾـظر هق اشتقعوب افعؿري ، ممفػف إول :ذم بالؽي اخلطوب اإلؿـوظل

فؾـظرة احلجوجقي افٌالؽقي افغربقي وظدم تطٌقؼفو مٌوذة ظذ افـص افعريب إٓ بعد 

وـذفؽ ؾحص رأي ، ا اخلطوبادرور ظذ خصقصقوت افٌقئي افتل أكجزت هذ

ؾوفعؿري ظـدمو يؼرأ إظامل ، افٌالؽي افعربقي وإن ـون ؽر طوهر ذم ظؿؾف بشؽؾ جع

افٌالؽقي افغربقي حيوول إجراء ظؿؾقي تلويؾ دضومقـفو وٓ يًورع فتطٌقؼفو ظذ افـص 

افعريب مٌوذة وهلذا ـون حتؾقؾف فـص اخلطوبي ذم افؼًؿ افتطٌقؼل فعؿؾف خووعو 

ؾوفرجؾ مل يليت ، رؤيي افعربقي أوٓ ثؿ يًتعغ بوخلطوضي إرشطقي ظز بردونفؾ

وإكام ، بوفؼوفى احلجوجل اجلديد ويطٌؼف بشؽؾ تعًػل ظذ افـصقص افعربقي

 اشتدظك ـؾ اخلؾػقوت افتل تؼػ وراء افـص وتؼػ وراء حتؾقؾ افؼدموء فف .

وتلثره هبو ذم مًلفي افٌالؽي افعومي  "Mu"ـذفؽ كجد ؿراءة افعؿري جلامظي مق             

rhétorique générale   واشتػودتف مـ ـقٌقدي ؾورؽوkibedi varga   مـ خالل ـتوبف

ؾؾق رجعـو مثال إػ ؿراءة افعؿري فتقور مجوظي مق ؾنكـو كجد ؿراءتف ، افٌالؽي وإدب

، افعريبدؼوظفؿ ـوكً ؿراءة تعؿؾ بوفتقازي مع افقظل بام هق مقجقد ذم افساث 

ؾقذـر ادموهفؿ وؿـ افتقورات افؽزى فؾٌالؽي احلديثي بوظتٌور اجلامظي هتتؿ بوفصقر 

                                                           
 .250ادرجع كػًف، ص: (1)
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افٌديعقي أو افتقور افشعري افٌديعل ثؿ يشر إػ أن هذه افصقر )بودػفقم افذي ؿصده 

إكام تعؿؾ ظذ ، وهـوك ؿراءة ٓ تعتؿد ظـك افـظرة ادتقازيي أو ادؼوركي، (1)ابـ ادعتز (

كؿقذج بالؽل ضٌقعل؛ حيسم اخلصقصقوت افعربقي فؾؿـجز افؾغقي وممقزات  بـوء

افدرس افٌالؽل افعريب ويعؿؾ ظذ إمتوم افـوؿص مـف بوٓشتػودة ممو هق ؽريب بام أن 

وهـو كجد افعؿري يؼدم ، افٌالؽي افعربقي حؾؼي مفؿي ٓشتؽامل افٌالؽي افعومي افعودقي

خوصي ظـدمو ، ـقٌقدي ؾورؽوو اءتف هلـريش بؾقٌمؼوع افٌالؽي افعومي مـ خالل ؿر

 ترجؿ فألول .

ظـ مـفٍ افعؿري ذم ؿراءتف فؾقاؾد اجلديد افؼودم ، ومـ افيوري افتًوؤل            

بؾ ، فقس ذم ضقر دراشوتف اجلومعقي، مـ افغرب ؟ ؾوفرجؾ ـون متشٌعو بوفساث افعريب

اءتف فؾؿعطقوت افٌالؽقي وافـؼديي وهلذا ؾؼر، مـ أيوم افؽتوب إوػ، مـ ؿٌؾ ذفؽ

وـذفؽ ـوكً تٌحٌ ، اجلديدة متً بوحسام اخلصقصقي افتل يتؿقز هبو افساث افعريب

متتؾؽ خؾػقوت متؽـفو مـ اشتؽشوف اجلديد ، ذم افدراشوت افغربقي بعققن ظربقي

وـون افٌحٌ ذم جذور افدرشغ افعريب ، وؾفؿ افؼديؿ ذم وقئف، وآشتػودة مـف

مع أن افعؿري يك ظذ ، أو تؼققده، يؿـع مـ تغؾقى رؤيي أحدمهو ظذ أخر وافغريب

متتٌعو أظالم افػؽر افعريب ذم ؿراءهتؿ ادذهؾي دـجزاتف ، (2)افًر وؾؼ ادًور إرشطل

، فؽـف يًر ظذ هذا افطريؼ حمسمو خصقصقي ادتـ افعريب، )ؾـ افشعر واخلطوبي (

 افٌعد اإلشالمل .وخصقصقي افعؼؾقي افعربقي ذات 

                                                           
 .29ص:، 2103، يـظر :حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي، أؾريؼقو افؼق، ادغرب (1)

 .284ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة، ص: يـظر :أشئؾي افٌالؽي (2)
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ذم ؿراءة افدرس ، ـون احلقار هق ادحقر افذي أؿوم افعؿري ظؾقف مـفجف            

ويرؾض افعؿري أن يؽقن ، حقار بغ افساث واحلداثي، افٌالؽل وافـؼدي اجلديد

وهق افٌحٌ ظـ ، ادًور واحد أوحد"بؾ يمـد ظذ أن ، دًرتف افعؾؿقي مًوران

خالل احلقار بغ افساث افعريب وادـوهٍ وافـظريوت إدبقي  بالؽي ظربقي حديثي مـ

   (1)"احلديثي .

يؽتًى ذظقي افتجديد ، هذا احلقار افذي جيريف افعؿري ذم مؼوظف            

ويؽتًى افتلصقؾ مـ افعالؿوت افتل تٌـك بغ ، واحلداثي مـ مطوفى ادشوريع افساثقي

شـجدهو تشسك مع ، افـظر ذم ؿضويو افٌالؽي ٕكـو ظـدمو كؿحص، اجلديد وافؼديؿ

وممو ٓ ، جيؿع بغ ظؾقم اإلكًون وظؾقم افؾًون، ٕهنو إكجوز إكًوين، بالؽوت أخرى

أن افؼدموء أصوروا مـ خالل حديثفؿ ظـ افؼقاكغ افؽؾقي فؾصـوظي ، شٌقؾ إلكؽوره

أو فتحؼقؼ ،  وافقاجى ظؾقـو أن كًعك فؾتحؼؼ، افشعريي أو اخلطوبقي دثؾ هذا إمر

 ذفؽ إمر . 

 ثاكقا :السمجة وادساءلة : -

وهذا يتضؿـ كؼؾ كص مـ فغي ضٌقعقي إػ ، افسمجي تعـل افػفؿ وافتلويؾ معو"             

هذا إمر يامرشف ـؾ مسجؿ ؛ ؾوفـؼؾ مـ فغي إػ أخرى دمري ذم خضؿف (2)"فغي أخرى 

ؾػقوتف افتل تتؿ مـ خالهلو ظؿؾقي وفؽؾ مسجؿ آؾوؿف وخ، ؾعوفقوت افػفؿ وافتلويؾ

 افـؼؾ .

                                                           
 .284يـظر :ادرجع كػًف، ص: (1)

(2) Paul aron Kdenis saint jacques alain viala Le dictionnaire du littéraire ;puf France 

2eme éd 2010 ,p:775. 
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وإذا رجعـو إػ أظامل افعؿري وؿـ مؼوظف كجده اشتفدف بوفسمجي ظؿؾغ             

 هومغ مهو :

 وـوكً افسمجي بوٓصساك مع حمؿد افقيل .، بـقي افؾغي افشعريي جلون ـقهـ 

 . ٌافٌالؽي وإشؾقبقي هلـريش بؾق 

بؾ إن ترمجتف ـوكً ، افعؿؾغ متقازيو مع بحثف افٌالؽل وـون ظؿؾف ذم ترمجي هذيـ

أو تقوقح افعالؿي بغ مقوديـ مثؾ ، تًتفدف افتـؼقى ظـ ؾفؿ افغرب فؾٌالؽي

 افشعريي وإشؾقبقي بوفٌالؽي .

هق ـشػ ظـ ، ذم بـوء مؼوظف افٌالؽل، ؾوهتاممـو بوفسمجي ـؿرتؽز خورجل            

وإجيود حؾقل هلو ظذ مًتقى افدرشغ افـؼديغ ، ضرحفو ادًوءٓت افتل أراد افعؿري

يعؿؾ ، وكعسف بنمؽوكقي تـوول افسمجي ظـد افعؿري مقوقظو مـػصال، افعريب وافغريب

وخؾػقوت ؾفؿف وتلويؾف ومؼوصده بودقازاة مع أشئؾي ، ظذ افؽشػ ظـ آفقوت افرجؾ

 أشئؾي مـ ؿٌقؾ :فؽــو هفـو كريد أن كصؾ إػ إجوبوت ظـ ، افٌالؽي افعربقي

 ـقػ اختور افعؿري أظامٓ بعقـفو دون ؽرهو وؿرر ترمجتفو ؟

وافٌالؽي وإشؾقبقي ؟ ومو ، مو افذي خرج بف افعؿري مـ ترمجتف فٌـقي افؾغي افشعريي

 أثر ترمجتف وؾفؿف فؾعؿؾغ ظذ بحثف ذم افٌالؽي افعربقي ؟

ؾ هـريش بؾقٌ هق ذفؽ افتشتً ؾـجد افعؿري يٌغ بلن مو دؾعف فسمجي ظؿ            

بغ شقؿقوئقوت وصعريي ، افذي تعقشف افدراشوت افعربقي افـؼديي ذم ادًتقى اجلومعل

إٓ أن فؾـجقم كظومو ، مـ ادؼويقس افتل تتـوثر تـوثر افـجقم ذم افًامء، وأشؾقبقي وؽرهو

غ هذه وهذا مو ٓ كجده ب، ويربط ظالؿوت تـوطراهتو مع افؽقاـى، حيؽؿ حترـوهتو



020 

ومـ جفي ثوكقي وجد ؾقف افعؿري كؿقذجو ، هذا مـ جفي، ادجوٓت افعؾؿقي ذم اجلومعي

 .(1)حيوور افـظريوت افؼديؿي واحلديثي ويػتح بوب آجتفود وآؿساح 

افتل ، وترمجي افعؿري هلذا افعؿؾ أدخؾتف وؿـ أجقاء بـوء افٌالؽي افعومي            

بـوئفو وؿـ أظامل : افٌالؽي اجلديدة بغ افتخققؾ ودؼقموت ، شـجد افدظقة هلو

يـضقي هذا افٌحٌ وؿـ "ويؼقل ذم مؾخص ترمجتف :، أشئؾي افٌالؽيو ،وافتداول

مؼوع ـٌر فٌـوء بالؽي ظومي جديدة تًتقظى إكجوزات افٌالؽي افؼديؿي وتًتػقد مـ 

ح كؿقذج يؼقم حمووفي دمقز جقاكى افـؼص ؾقفام بوؿسا، اجتفودات إشؾقبقي احلديثي

 (2)"ظذ كظريي آكزيوح ذم افسـقى وافدٓفي وافتداول 

إن ؾفؿ افعؿري دؼوصد هـريش بؾقٌ ـوكً تصى فصوفح بـوء كؿقذج افٌالؽي             

، وؾفام، ممو جعؾ ترمجي افعؿري تؽقن ؿراءة، واشتحضور ادغقى مـفو، افعربقي افعومي

ؾؿثال ظـدمو يتحدث بؾقٌ ظـ ـقن ، ؽي افعربقيبوشتحضور افٌال، وتلويال حيصؾ دائام

جيعؾ ، افٌالؽي افؼديؿي ؾؽر كًؼل يعؿؾ ظذ احلػوظ ظذ ؿقاكغ يـتٍ حًٌفو اخلطوب

افعؿري هذا إمر ؿوبال فؾـؼوش ذم افٌالؽي افعربقي ؛ٕن هـوك تقورا بالؽقو يؼقم ظذ 

 (3)فقي.دراشي افـصقص واشتخراج مؽومـفو وإمؽوكقوهتو افٌالؽقي واجلام

ؾؼد ـوكً افسمجي حمقرا ثوكقو بـك مـ خالفف افعؿري مؼوظف وكظر ذم وقئف             

بؾ شعك فػفؿ خصقصقوت ، فؽـف مل حيوـل افـؿقذج افغريب، إػ افٌالؽي افعربقي

، وآشتػودة مـ آدموهوت افغربقي ؿدر مو تًؿح بف افظروف، افدرس افٌالؽل افعريب

                                                           
 .19، ص:0999افٌالؽي وإشؾقبقي، تر حمؿد افعؿري، أؾريؼو افؼق، ادغرب، ، هـريش بؾقٌ (1)

 .00ص: ، ادرجع كػًف (2)

 .23ادرجع كػًف، ص: (3)
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وأفقوت افتطٌقؼقي فؾجفوز افٌالؽل ، وادؽقكوت افـظريي، يوبـقي افـصقص ادـتج

 افقاصػ .

ظـدمو ـون يتقجف فسمجي ظؿؾ ، وؿد ـون افعؿري يػؽر ذم ؽره مـ افدارشغ            

( رضوري فقتؿؽـ  (1)إليامكف بلن افدرس اجلديد)بوظتٌوره ظدة وأداة مـفوجقي، معغ

بؾ وؾؼ مو ، وٓ بلظغ أخر وأهقائف، دويضفقس بلظغ ا، افدارشقن مـ ؾفؿ احلورض

وافيورة افتل تقجٌفو مًتؾزموت افعك احلورض ، متؾقف احلؼقؼي افتل يتضؿـفو افساث

. 

 وشمال ادـفج :، وموجفاهتا، خؾػقات الؼراءة -3

، ومقجفوت تًر خطقضف افؽزى، فؽؾ مؼوع خؾػقوت تؼػ وراء بـوئف            

وافعرض افتل ، يطي افتل يتحدد مـ خالهلو خطقط افطقلوشمال ادـفٍ هق اخلر

، ـذفؽ كحـ مع افعؿري شـؽشػ ظـ اخلؾػقوت، شقتؿقؿع مـ خالهلو هذا افعؿؾ

 وشـتطرق دًلفي ادـفٍ افذي اختذه افعؿري ظؿدة ذم ظؿؾف .، وادقجفوت

طالؿتف مـ بوظتٌوره خؾػقي ؛ٕن افعؿري ـوكً اك، وفـ كتؽؾؿ ظـ افساث افعريب            

افتل ؿودتف ، فؽـ فق اؿتك افرجؾ ظذ افساث دو اشتطوع أن يشؽؾ أشئؾتف، افساث

، فؽـفو خؾػقي، أمر ٓ مػر مـف، ؾؿًلفي اظتامد افساث ـخؾػقي، كحق بـوء هذا ادؼوع

 ٓشتؽامل احلؾؼوت ادػؼقدة .، ـون افرجؾ مضطرا فدظؿفو بلؾؽور واؾدة

افعؿري إػ تقور افدراشوت افٌالؽقي افتل تريد افؽشػ ظـ  تـتؿل أظامل              

دون ؿقفٌي أو تعًػ أو ذوبون ، بوٓشتعوكي بوفـظريوت افغربقي، افدرس افٌالؽل افعريب

                                                           
 .284يـظر : حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة، ص: (1)
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ؾوفعؿري ظذ وظل بام خؾػف افًوبؼقن مـ افعرب وافالحؼقن وإمر بودثؾ ، ذم أخر

 (1)مع افؼديؿ واجلديد افغريب 

تزز اخلؾػقوت افغربقي افتل وجفً كظر افعؿري وؿودتف كحق اختوذ مـفٍ  فؽـ              

بعقـف دون آخر ؾـتٍ مـ ذفؽ كظرة افعؿري إػ ادًوئؾ افٌالؽقي وافتوريخ افٌالؽل 

وـون ظذ رأس اخلؾػقوت افتل ؿودت ، تشؽؾ رؤيتف اخلوصي دون ؽره مـ افٌوحثغ

ز ظؾقف وهق :افٌالؽي افعربقي أصقهلو افعؿري مـذ أظامفف إوػ حتك ظؿؾف افذي كرـ

ـوكً افٌـققيي مـ أهؿ اخلؾػقوت افتل وجفً رؤيتف ومـفجف ذم افٌحٌ ، وامتداداهتو

وكجد افتداوفقي واحلجوج مـ أهؿ اجلزئقوت افتل حيت ظـد افعؿري ، وافتـظقؿ

 جوكى بوإلووؾي إػ إدراجف فرؤيي افتؾؼل افتورخيل ذم ؿراءة إظامل افٌالؽقي وحيي إػ

 ذفؽ تقورات كؼديي وبالؽقي معوسة أشـدت مؼوظف .

 أ/اخلؾػقوت افغربقي:

 أوٓ :افٌـققيي :  -

ظذ أهنو تقور /مـفٍ /ضريؼي ذم افٌحٌ كودمي  (Structuralismeتعرف افٌـققيي )            

ظـ تظوؾر ظدة تقورات مـ افشؽالكقغ افروس وجمؿقظي براغ وإكثروبقفقجقو 

 (2)افٌـققيي وهذه افتقورات وجدت شـدا هلو ذم أظامل ؾرديـوكد دي شقشر . وافؾًوكقوت

                                                           
، يـظر :حمؿد شومل حمؿد إمغ افطؾٌي، احلجوج ذم افٌالؽي ادعوسة، دار افؽتوب اجلديد ادتحدة (1)

 .243، ص: 2118، 0ط

 paul aron ,denis saint jacques ;alain viala; Le dictionnaire du littéraireيـظر :  (2)

,puf,2eme ed 2012 p:735. 
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كظريي كؼديي مؽتؿؾي أفقوت ]...[اختذت مـ افؾغي أشوشو هلو ذم افزوز "ـذفؽ هل 

، بؾ هل هـو ؽويي ذم حد ذاهتو، فقس افؾغي ـلداة فؾتقاصؾ وافتعٌر، ظذ افًوحي افـؼديي

 (1)"خع ــظوم مـ افعالموت ٓ حتقؾؽ إٓ ظذ معجؿفو افدا

وحتظر ـؾؿي افـظوم/افـًؼ ذم ـؾ حديٌ ظـ افٌـققيي بوظتٌور افٌـقي كؼال ظـ             

ٓ بد أن تتصػ بوفشؿقفقي )اتًوق وتـوشؼ افٌـقي داخؾقو ( وافتحقل  (Piagetبقوجل)

 (2)وذاتقي آكضٌوط )ظدم اظتامدهو ظذ مرجع خورجل (، )تمثر وتتلثر (

وهذا مو تشسك ؾقف ، إن ؾؽرة افـًؼ هل ادحقر افذي تدور ظؾقف افٌـقي وافٌـققيي            

ؾفل تعؿؾ ظذ جعؾ افذات حٌقًي شجـ افـًؼ ، مع ؾؾًػتل ديؽورت وـوكط

ؾرحؾي افٌحٌ افٌـققي هق رحذ بحٌ ، (3)وكًؼفو هق افؾغي وظـد افعؼؾقغ هق افعؼؾ

 تً حتً ضوئؾي كظوم كًؼل .ظـ افـًؼ واـتشوؾف أو مجع افتصقر ادش

ؾؽرة افـًؼ هذه أخذهو حمؿد افعؿري واشتعون هبو ذم إضور إظودة ؿراءة افدرس            

افٌالؽل افعريب وافؽشػ ظـ تقوراتف وادموهوتف وربط افعالؿوت )وؾؽرة افعالؿي ؾؽرة 

مو يػقد حمقريي ظـد افٌـققيغ ( واـتشوف إدوار افتل يمدهيو ـؾ ادموه وؿـ كًؼف أو 

ٕن افٌالؽي افعربقي فقًً جمؿقظي مـ ادمفػوت وإشامء وافػـقن ، بف أكًوؿو أخرى

                                                           
إصؽوفقي تلصقؾ احلداثي ذم اخلطوب افـؼدي افعريب ادعوس، اهلقئي ادكيي افعومي ، بورة ظٌد افغـل (1)

 .96، ص: 2115، فؾؽتوب، افؼوهرة

دفقؾ افـوؿد إديب، ادرـز افثؼوذم افعريب، افدار افٌقضوء ، ٌوزظلشعد افو يـظر :مقجون افرويع (2)

 70ص:، 2117، 5ط، ادغرب

 .98يـظر :بورة ظٌد افغـل، إصؽوفقي تلصقؾ احلداثي، ص: (3)
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وذم أحقون كجد أظامٓ ٓ كًتطقع ، افؽالمقي ٓ صؾي بقـفو ظقً ذم احلل اكتًوبو

 تصـقػفو وؿـ آهتامم افٌالؽل فغقوب افقظل افـًؼل .

جدوى ـٌرة ، فٌـققيي افؾًوكقيوٓ صؽ أن فؾؿعوجلي ا"فؽؾ هذا يؼقل حمؿد افعؿري :

 (1)"ذم اشتخراج إكًوق وتػًر افػعوفقي 

ؾعؿؾ افعؿري ظذ ادشوريع افٌالؽقي افساثقي متؽـ مـ تصـقػفو وتتٌع مًوراهتو             

أو مو أشامه بخطقط افطقل وافعرض ـوكً افٌـققيي بؿػفقم افـًؼ افذي حتؿؾف هل 

بؾ إكـو كجد افرجؾ أصٌح يٌحٌ ٓ ظـ افـًؼ ـقصػ ، ادقجف ذم تغؾقٌف ظذ افرؤيي

بؾ ذم داخؾ أظامل افٌالؽقغ ومو أحوط هبؿ مـ ، تتًؿ بف افتقورات افٌالؽقي افعربقي

وهـو يصٌح فؾـًؼ مػفقم خوص وؿـ مؼوع افعؿري ، دراشوت فغقيي وديـقي

ظـدمو ، ييفؼد تؼقى مػفقم افـًؼ وافٌـقي ذم افٌحٌ افعؾؿل افعريب مـذ افٌدا"ؾقؼقل :

ؽؾى افؼقوس ظذ افروايي .افؼقوس افذي يؼقم ظذ اشتؼراء افظقاهر واشتخراج كظومفو 

اخلػل افذي يسمجف آضراد ]...[ؾوهلؿ افـًؼل ـون حورضا ذم أظامل افٌالؽقغ افعرب 

"(2) 

وظؿؾ افعؿري ذم ؿراءة ادمفػوت افٌالؽقي ـون حيدوه هؿ كًؼل يًعك دائام              

شوف افـًؼ ادفقؿـ ظذ ادمفػ وهؾ فديف حؼقؼي شمال بالؽل يؼقم ظذ أشوشف ٓـت

؟ هق افًمال افذي يؽشػ مـ خالفف افعؿري وجقد افـًؼ مـ ظدمف وظدم افـًؼ 

وكحـ إذا حووفـو تلصقؾ افرؤيي ، هق افساـؿقي افتل ٓ دمؿع بغ أوصوهلو مؼوصد حمددة

                                                           
ص: ، 2101، 2ط، حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق، ادغرب (1)

00. 

 .05ادرجع كػًف، ص: (2)
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جيوز يعؿؾ ظذ ضريؼي افعؿري مع افػورق ذم افـًؼقي ؾنكـو شـجد افرازي ذم هنويي اإل

إذ إن ؾخر افديـ افرازي تقجف كحق ظؿع اجلرجوين إهار ، افعك وافرؤيي وأفقوت

وذم ذفؽ كجده يكح ، وافدٓئؾ وحوول اشتـٌوط افؼقاكغ افعؼؾقي افتل يؼقمون ظؾقفو

فام معوؿد ؾقائدهو ودو وؾؼـل اهلل تعوػ دطوفعي هذيـ افؽتوبغ افتؼطً مـ"ؿوئال :

ومؼوصد ؾرائدهو وراظقً افستقى مع افتفذيى وافتحرير مع افتؼرير ]...[ ومجعً 

 .(1)"متػرؿوت افؽؾؿ ذم افضقابط افعؼؾقي 

ويٌـل افرازي ؾقام بعد ظؿؾف هذا ظذ مؼدمي ومجؾتغ وهذا مو يقحل بوفـًؼ             

و أصقٓ ذم افساث فؽـفو فألشػ مل ؾوفؼراءة افـًؼقي كجد هل، افعؼع وادـطؼل فعؿؾف

متورس بطريؼي مقشعي وكوجحي ـام هق احلول ظـد افرازي أو ابـ رصد ذم ؿراءتف 

 فؾخطوبي .

، وهـوك أثر ودفقؾ آخر ظذ حضقر افرؤيي افـًؼقي )افٌـققيي (ظـد افعؿري             

فغي واصػي بوظتٌورهو ، ذفؽ مـ خالل اشتخدامف فؾخرائط ادػوهقؿقي وادخططوت

، ويزع افعؿري ذم ذفؽ، ومقوحي فألصقل وافتعوفؼوت، وووبطي فؾعالؿوت، مقنة

خريطي واوحي "وجيعؾ افدرس افٌالؽل ذم مًوراتف ، معطقو فعؿؾف بعدا بقداؽقجقو

ادًوفؽ مقصقفي ادقاؿع .وهبذا تتحقل ـتوبي افٌالؽي افعربقي مـ اإلكشوئقي 

 (2)"ل افٌـوئقي وافتلويؾقي ادقوقظوتقي وافتورخيقي إػ افـًؼ

                                                           
حتؼقؼ :كك اهلل أوؽع، دار صودر بروت ، هنويي اإلجيوز ذم درايي اإلظجوز، ؾخر افديـ افرازي (1)

 .25، ص:2104، 0ط، فٌـون

دار إمون افربوط، ، وؿـ :افٌالؽي واخلطوب، حمؿد افقؿالحل، أشئؾي افػؽر افٌالؽل ذم ادغرب (2)

 .255ص:، 2104، 0ط
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، فؽـ افعؿري ٓ يريد أن جيعؾ مـ افدرس افٌالؽل افعريب أشرا داخؾ أكًوؿف            

ظز ظؿؾقي تلويؾقي ، إكام يًعك دائام إػ تٌقون ظالؿوتف مع بؼقي إكًوق )اخلورجقي (

 ٕن صوحى ادؼوع، حتوول افؽشػ ظـ افعالؿوت وتزير إصقل وادـطؾؼوت

فؽـ افٌالؽي افعربقي ، يدرك أمهقي دراشي ادصودر وادالبًوت افتل أكشلت هذا افدرس

وهذه إخرة يًعك افعؿري إػ إحالهلو ، تـتؿل إػ كًؼ افثؼوؾي واحلضورة افعربقي

 حمؾفو افطٌقعل وافتورخيل ذم شقوق افثؼوؾي افعودقي مـ خالل افٌالؽي . 

 ثوكقو :افتداوفقي وكظريي احلجوج : -

ؾوفدراشوت افتداوفقي ، فقس مـ افعًر إجيود صؾي بغ افتداوفقي وافٌالؽي             

ٓ يـوؿض افٌالؽي ، وشعً أجزاء بعقـفو مـ خطوبي أرشطق معطقي وجفو جديدا هلو

افتداوفقي افعؾؿ افذي يعـك "وذم ذفؽ يؼقل صالح ؾضؾ :، وإكام يثري جقاكٌفو

ممو يطؾؼ ، قؿػ افتقاصع ادرتٌطي بف بشؽؾ مـظؿبوفعالؿي بغ بـقي افـص وظـوس اد

ويليت مػفؿ افتداوفقي هذا فقغطل بطريؼي مـفجقي مـظؿي ادًوحي ، ظؾقف شقوق افـص

 (1)"افتل ـون يشور إفقفو ذم افٌالؽي افؼديؿي بعٌورة مؼته احلول 

، كقيبؾ ضقرت ادموهوهتو خوصي افؾًو، فؽـ افدراشوت افتداوفقي مل تؼػ ظـد هذا احلد

وافتل تصـػ اهتامموهتو وؿـ افٌالؽي خوصي مو يتعؾؼ بؿقاوقع افتشٌقف وآشتعورة 

 (2)وادجوز 

                                                           
 .20، ص: 0992، افـص، ظومل ادعرؾي صالح ؾضؾ، بالؽي اخلطوب وظؾؿ (1)

دار إمون ، يـظر :حمؿد افقؿالحل، أشئؾي افػؽر افٌالؽل ذم ادغرب، وؿـ افٌالؽي واخلطوب (2)

 .242، ص:2104، 0افربوط، ط
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أظؾـ ظـ وجقده وؾرض كػًف بوظتامد  ؾؼد ، أمو احلجوج أو بالؽي اإلؿـوع            

هتتؿ "ؾـظريتف ، خوصي احلجوج افؾًوين ظـد ديؽرو، افػعؾ وافتلثر ظز افػعؾ افؽالمل

وذفؽ بؼصد ، ؾ افؾغقيي وبنمؽوكوت افؾغوت افطٌقعقي افتل يتقاؾر ظؾقفو ادتؽؾؿبوفقشوئ

ثؿ إهنو تـطؾؼ مـ ، متؽـف مـ حتؼقؼ بعض إهداف احلجوجقي، تقجقف خطوبف وجفي مو

 (1)"و :إكـو كتؽؾؿ ظومي بؼصد افتلثرافػؽرة افشوئعي افتل ممداه

وحمؿد ، ؾ ضٌقعل وؿـ أي خطوب( يؼع بشؽDucrotؾوإلؿـوع حًى ديؽرو )            

افعؿري اكطؾؼ ذم ظؿؾف بالؽي اخلطوب اإلؿـوظل مـ ضرح مؼورب هلذا افطرح خوصي 

 اظتامده ظذ جزئقي افؾغي وإشؾقب فقٌغ مؽومـ احلجوج وؿـفو.

           

 "اخلطوبي  "، "احلجوج  "ومـ افّيوري أن كؼػ دـوؿشي مصطؾح               

 رأيـو أّن احلجوج ٓ يعدو أن يؽقن وجفي مـ وجفوت افٌالؽي أو ؛ وذم "افٌالؽي"و

، وفؽـ ٓ يؿؽـ تعؿقؿف ظذ ـّؾ افٌالؽي، جزءا أو كًؼو مـ أكًوؿفو وهق ذو أمهّقي

، فؽـ فقس ظؿدهتو افتل بـقً مـ أجؾف، وهق ظـك حورض ذم أكقاع ـثرة مـ اخلطوب

ذ وافّدارس افذي كتقق دومو فؼراءة أّمو اخلطوبي وافٌالؽي ؾـسك ادجول فؾؿسجؿ افػ

وهق إشتوذ افدـتقر حمّؿد افقيل ذم مؼّدمي ترمجتف فالشتعورة ، مـجزاتف بوحسام ومتّعـ

حقٌ يؼقل ذم شقوق ظروف  Paul Ricœurفٌقل ريؽقر  La métaphore viveاحلّقي 

مـ فتوريخ افّدرس آشتعوري ظـد افغرب وؿـ اخلطوبي إرشطّقي ومو جوء بعدهو 

                                                           
احلجوج ذم افؾغي، وؿـ احلجوج مػفقمف وجموٓتف، ظومل افؽتى احلديٌ، ، أبق بؽر افعزاوي (1)

 .56ص:، 0، ج2101، 0إردن، ط
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ـوت "ذوح وتآفقػ ٓتقـّقي : ًّ ـّػً ، وحقـام تؿ اختزال ادؼّقموت اخلطوبّقي إػ حم

ـوت ، خطوبي فؽل تصٌح بالؽياخلطوبي ظـ أن تؽقن  ًّ    (1)"أو بوٕحرى بالؽي حم

وفؽـ ظـدكو ، ؾوخلطوبي أفصؼ ظـد افغرب بوإلؿـوع وافٌالؽي بوفتحًغ اجلاميل              

وافٌالؽي هل ظؾؿ يدرس اخلطويب ، اخلطوبي ؾـ أديب إؿـوظل، وذم تراثـو افعريب

وكجد افٌالؽي ، ؾفل مصطؾح يرتػع فقشؿؾ ـّؾ أكقاع اخلطوب، وافشعري وافّندي

ظـد ادتلخريـ يؼصدون هبو افٌديع أو ظؾقمو ثالثي ) معوين / بقون /بديع ( وهذا مػفقم 

فتعقد ، ف إػ كًؼف إصقؾؿوس خمتزل جوءت افدراشوت ادعوسة فتعديؾف وإرجوظ

    افٌالؽي افعربّقي إمزاضقرّيي تعّؿ ـؾ أكقاع اخلطوب دراشي وحتؾقال.

ثؿ جوء زمـ حتّقفً ؾقف إػ ، ـذفؽ ظـد افغرب ـوكً اخلطوبي شّقدة اإلؿـوع             

ـوت تزيقـّقي ظـد افالتغ وافؼرون افقشطك حتك افؼرن  ًّ وبدايوت افؼرن  09بالؽي حم

 Nouvelleفتعقد مع دراشوت احلجوج إػ خطوبي جديدة ) بالؽي جديدة (  ،م21

Rhétorique  ، ثؿ تصٌح بالؽي جديدة وظؾام يدرس ـوّؾي أكقاع اخلطوب افؾغقي وؽر

       ؾفل إمزاضقرّيي ظوّمي .، افؾغقي ) اإلصفوري ...(

مصـػ ذم احلجوج "توبقفام :أمو كظريي احلجوج ـام يعروفو بردون وتقتقؽو ذم ـ              

ؾلّول ظفدمهو بوفٌحٌ ـون ذم ادجول افؼوكقين  "إمزاضقرّيي افٌالؽي  "وبردون ذم  "

                                                           
، 0ط ، دار افؽتوب اجلديدة ادتحّدة، بقل ريؽقر، مؼّدمي حمّؿد افقيل فسمجي ـتوب : آشتعورة احلّقي (1)

 .02ص :، م2106
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ووجدا أن مو ـوكو يٌحثون ظـف ؿد ، وهـوك بدأ بوفٌحٌ ظـ مـطؼ فؾؼقؿ، وافتؼيعل

  (1)تضّؿـف ظؾؿ ؿديؿ مًتٌعد هق اخلطوبي افؼديؿي ذات ادرتؽزات احلجوجّقي 

وهل ممّشًف ظذ ؾؽرتغ ، واظتز بردون أّن احلجوج هق افٌالؽي اجلديدة             

 جقهرّيتغ : 

افؾغي هل افقجقد بؽؾ بلّن   Heideggerوجقدّيي طوهراتّقي = ترتؽز ظذ مؼقفي هقدؽر 

 .(2)أبعوده وهل مًؽـ اإلكًون ومـ خالهلو تتحّؼؼ رؤيتف فؾعومل 

مػودهو رضورة آكطالق مـ افؾغي  "( =  herméneutiqueتلويؾّقي هرمقـقضقؼّقي )

ثّؿ تػؽقؽفو وافغقص ؾقفو فؾقصقل إػ مؽّقكوهتو إشوشّقي ، ادرشؾي ذم مؼوم معّغ 

 (3)"وظالؿتفو بودتؽّؾؿغ وادخوضٌغ .

مقوقع هذه افـظريي هق دراشي تؼـقوت  "ويعّرف بردون احلجوج بؼقفف :             

افتل تمّدي إػ افّتًؾقؿ بوٕضروحوت ادعرووي ظؾقفو أو افزيودة ذم درجي اخلطوب 

 (4)"افتًؾقؿ 

                                                           
(1) Ch,perelman ;l'empire rhétorique :rhétorique et argumentation ,édition :Librairie 

philosophique ;paris :1977; p:10. 
ػودة ممّو ذـره أشتوذكو افّدـتقر ظٌد افغـل بورة ذم حمورضاتف افػّذة بجومعي شطقػ ذم هذه افػؽرة مًت (2)

 مرحؾي ادوجًتر ذم مؼقوس كظرّيي افـتلويؾ  افتل ؾتحً فـو كقاؾذ مو ـون فـو هبو مـ ظؾؿ ؿط .

، 2118، ّدةدار افؽتوب اجلديد ادتح، احلجوج ذم افٌالؽي ادعوسة، حمّؿد شومل حمؿد إمغ افطؾٌي (3)

 .015ص : ، 0ط 

(4) Ch,perelman et Lucie Olbrechts-tyteca ; Traité de l'argumentation ; éd:univ 

bruxelles p:05 . 
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ويتؿّقز احلجوج ظـد بردون بؿالمح ، رديػو مطوبؼو فؾٌالؽيؾٌردون جيعؾ مـ احلجوج  

 رئقًقّي هل : 

 أن يتقّجف إػ مًتؿع . -

 يعّز ظـف بؾغي ضٌقعّقي . -

 احتامفقي مًّؾامتف . -

 ّدمف إػ رضورات مـطؼّقي حمضي .أٓ يػتؼر تؼ -

 (1)كتوئجف احتامفقي ؽر مؾزمي وٓ حتؿّقي . -

ويؿؽـ افؼقل بعد افـظر ذم مؼوع بردون وتقتقؽو بلّن احلجوج ذو صٌغي ؾؾًػّقي ؽر 

ؾفق أـثر اهتاممف بخطوب ـقين وهذا مويػرؿف ظـ اخلطوبي ذات آهتامم ، مقتوؾقزيؼّقي

وـذفؽ يًتػقد مـ احلجوج ، يصـع افؼٌقل أو يزيد ؾقفاجلامهري / اخلطويب افذي 

وفؾحجوج أكقاظف مـ حجوج ، اخلطويب وآشتدٓل ادـطؼل بحًى كقظّقي ادًتؿعغ

وهق راجع إػ خموَضى خوص وجداين حمدود   L'argumentation persuasiveاؿـوظل 

  L'argumentation convaincanteحجوج اؿتـوظل  ومـ، يعتؿد اخلقول وافعوضػي

حجوج أضره ومؽّقكوتف وفؾ ، يعتؿد ظذ احلرّيي وافعؼالكقي وهق ـقين ظوم ومطؾؼ

  (2)وضرؿف

                                                           
 .77ص ، تر حمّؿد افعؿري، هؾ يؿؽـ أن يقجد حجوج ؽر بالؽل، يـظر : أوفقػقل روبقل (1)

ظؿؾف اجلؾقؾ : كظرّيي احلجوج ظـد صويقؿ  أحًـ مـ ظرض كظريي بردون هق د احلًغ بـق هوصؿ ذم (2)

ّٕن هذا ادقوع افذي كحـ ؾقف إّكام هدؾف تٌقون احلجوج ، م2104، 0دار افؽتوب اجلديدة ط، بردون

بوظتٌوره خؾػّقي مـ خؾػقوت افؼراءة ظـد افعؿري وفقس اهلدف مـف افتعريػ بوحلجوج وأضره 

 .و.... ومـطؾؼوتف وضرؿف آتصوفقي وآكػصوفّقي و...
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يؼوربقن مـ خالفف ، وؿد أصٌح احلجوج بـظريوتف حمّط أكظور افّدارشغ             

وـذفؽ د شومقي افدريدي ذم ، مثؾام ؾعؾ د ظٌد اهلل صقفي ذم افؼرآن افؽريؿ، كصقصفؿ

 "وـذفؽ :  "احلجوج ذم افشعر افعريب افؼديؿ بـقتف وأشوفقٌف  "ـ : ظؿؾغ ممقّزي

  "دراشوت ذم احلجوج 

فقًً مـوهٍ كؼدّيي ، وكظرّيوت احلجوج افتل متثّؾ صطرا مفاّم مـ افٌالؽي اجلديدة        

ـام يعتؼدهو وعقػ افرأي وؿؾقؾ  افزاد ادعرذم ممّـ يـتًى إػ اجلومعي أو ؽرهو مـ 

بالؽي حتّؾؾ اخلطوب بآفّقوت وفقس مـ وطقػتفو افتؼققؿ ، ؾ هل بالؽيب، ادعوهد

وافـؼد افققم يعقد حًوب مًوحوتف ادخّصصي فف مـ ؿديؿ ، ؾفذا مـطؼ افـّؼد، واحلؽؿ

وأن كحـ ، ؾقٌدو أّكف ؿد تعّداهو وأخذ ـثرا مـ أؿوفقؿ افٌالؽي واّدظوهو فـػًف ، افزمـ

شػ افّشديد مل يؼّدم إجوبوت مـفجّقي ظـ ـثر مـ ّٕن افـّؼد فأل، ذم ظك افٌالؽي

وحًٌف أن يؽقن مقداكو فألحؽوم وافرؤى ادعّؾؾي افتل يلخذ زاده ، مضومغ اخلطوب

افـظري فتلشقًفو مـ اإلمزاضقرّيي افؽزى وهل افٌالؽي ومـفو يًتؿّد آفّقوتف فقؼقؿ 

ؾوحلجوج كًؼ ، احلجوجفؾـّؼد جموٓتف ومـوهجف وفؽـ فقس مـفو بؽّؾ تلـقد ، أحؽومف

 بالؽل كظري وإجرائل .

ظـد افعؿري ذم ـتوبف إول وحتك ذم دراشوتف  أثر واشع وفـظرّيي احلجوج             

بؾ اختذه مًؾؽو مـ ، فؽـ افعؿري مل يتخذ احلجوج ؿوفٌو يطٌؼف ظذ افـصقص، افتوفقي

ذم احلقار افذي كًقؿف و، بغ مًوفؽف فٌـوء ظؿؾ افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو

 أـز صوهد ظذ ذفؽ وهق مـ إكجوز حمؿد افقيل وإدريس جزي :
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ظذ مػفقمغ ؿرائقغ ظومغ مهو : افٌعد ، أؿؿتؿ ـتوبؽؿ :افٌالؽي افعربقي "

ؾفؾ اشتطعتؿ أن تـجزوا هبذيـ ادػفقمغ ؿراءة جديدة ، وافٌعد افتلويع، افٌقداؽقجل

 وصومؾي فؾٌالؽي افعربقي ؟

، إػ جوكى افٌعد افٌقداؽقجل وافتلويع، هـوك بعد حجوجل ـذفؽ ذم افؽتوب            

أرـز أحقوكو ظذ افتػوصقؾ )مثؾ افسـقز ظذ ، ـلين أبرهـ ظذ ؿضويو مشؽقك ؾقفو

مدخؾ ـتوب مػتوح افعؾقم ( مع خطوضي جمًدة تؽقن حجي ظذ مو أؿقل ]..[ؾوجلوكى 

 (1)"احلجوجل مفؿ ذم جعؾ احلقار بـوء 

ذم بـوء ، هـو كالحظ اشتخدام افعؿري واظتامده ظذ اشساتقجقوت احلجوج            

، كو أن فؾعؿري مػفقمو خوصو فؾحجوجفؽــو فق تػحصـو جقدا ؾؽرتف فقجد، مؼوظف

ؾؽام ظرؾـو مـ ؿٌؾ أ ديؽرو ظرض مػفقم احلجوج افؾًوين وأن افؾغي حتؿؾ ذم ضقوهتو 

دراشي "مقشول موير افذي يؼدم احلجوج ظذ أكف: ويقجد مػفقم، ـػوءات حجوجقي

ويضقػ صقفي بلن افضؿـل هق افًمال  (2)"افعالؿي افؼوئؿي بغ طوهر افؽالم ووؿـقف 

وكجد أثر هذا ادػفقم احلقاري حورضا ظـد افعؿري ذم ، واجلقاب هق طوهر افؽالم

، وجفي كظره خقوف ذم مًوئؾ افٌالؽي افعربقي ورؽٌتف ذم إؿـوع افطرف أخر بصحي

، وؾؼط، ؾوفعؿري مل يتخذ احلجوج آفقي ؾوحصي ظـ ؿدرات افٌالؽي افعربقي اإلؿـوظقي

يػرق ، بوختالف ادموهوتف، فؽــو كجد احلجوج، بؾ واشتثؿره ذم بـوء درشف افٌالؽل

خوصي ظـد بردون ، وبغ احلجوج افؼوئؿ ظذ اإلحتامل، أصحوبف بغ افزهـي افصورمي

                                                           
، 2103أؾريؼقو افؼق، ادغرب، ، حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة (1)

 .258ص:

 .39ص:، 2117، 2ط، بروت فٌـون، ظٌد اهلل صقفي، احلجوج ذم افؼرآن، دار افػورايب (2)
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أمو افثوكقي ؾفل ، وػ تشقع ذم ادعوجلوت افعؾؿقي وافريووقي افصورمي؛حقٌ كجد إ(1)

، وافعؿري اختور أن يعوفٍ مقوقظو ظؾؿقو بطريؼي احتامفقي، افؼوئؿي ظذ آحتامل

 ـذفؽ ؾنكف اشتخدم احلجوج بطريؼتغ :

  خورجقي : مـ خالل معوجلتف فتوريخ افٌالؽي افعربقي وادموهوهتو وافدؾوع ظـ

 فتل أؿرهو .افتؼًقامت ا

 أو مو شامه ، داخؾقي :مـ خالل بحثف وتدؿقؼف ذم مًلفي اإلؿـوع ظـد اجلوحظ

يتـوزع افٌقون ظـد اجلوحظ ذم ـتوبف افٌقون "بـ: ادعرؾي واإلؿـوع إذ يؼقل :

 وافتٌقغ مػفقمون أو وطقػتون :

 افٌقون معرؾي :افقطقػي افػفؿقي . -0

 أو افقطقػي اإلؿـوظقي .، افٌقون إؿـوع -2

قػي افثوكقي هل افقطقػي افكحيي وافقطقػي إوػ هل افقطقػي افقط

 (2)"افؽومـي ادتحؽؿي ذم مؼدمي افؽتوب .

وكجد افعؿري هبذا إمر يزاوج بغ مػفقمل احلجوج : بوظتٌوره آفقي فإلؿـوع أو             

رخ جيعؾ فؽـف ٓ يعؾـ اخلؾػقي افغربقي بشؽؾ صو، بوظتٌوره ظؾام يدرس اإلؿـوع وتؼـقوتف

افؼورئ يضٍ مـ حضقر افغريب ذم أحضون افساث افعريب ويعؽر صػق رؤيتف دجوري 

إكام تؼب افعؿري ادػوهقؿ افغربقي وحوورهو بام يًتـد إفقف مـ ، وادموهوت بالؽتـو

                                                           
جلديد، بروت فٌـون، يـظر :احلًغ بـق هوصؿ، كظريي احلجوج ظـد صويقؿ بردون، دار افؽتوب ا (1)

 .30، 31ص ص: ، 2104، 0ط

، ص: 2101، 2ط، حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق ادغرب (2)

095. 



035 

تراث ظريب فقًتػقد مـفو دون أن يتعًػ ذم إرؽوم افٌالؽي بوٓظساف بام فقس ؾقفو أو 

 ن افغرب ٓ يقجد ظـدهؿ أو مل هيتؿقا بف .أن تؼيص جزءا مـفو ٕ

افػصؾ افذي خصصتف فؾٌقون "ويقوح صـقعف ذم مو ؿدمف حقل اجلوحظ ؿوئال :            

ذم ـتوب افٌالؽي افعربقي ـون مقجفو إلبراز افٌعد احلجوجل ذم افٌالؽي افعربقي مـ جفي 

كؼد افشعر ذم  وحموورة جمؿقظي مـ افدارشغ افذيـ ـوكقا يٌحثقن ظـ مصطؾحوت

 (1)"افٌقون وافتٌقغ 

، ويؼصد بف ؽوفٌو اخلطوب افـػعل، لافتداو يًتخدم مصطؾحافعؿري و           

ومـف كًتطقع افؼقل بلن مػفقم ديؽرو فؾحجوج بلكف رضورة ، وافتلثري اإلؿـوظل

وجعؾف ، أخذ ضريؼف إػ ؾؽر افعؿري، فغقيي تتقؾر ذم افػعؾ افؽالمل ؿصد افتلثر

ويتجووزه إػ ادزاوجي بقـفام بوظتٌورهو رضورة حوصؾي ذم ، د هذا افتؼًقؿيعتؿ

 اخلطوبوت اإلكًوكقي .

، واكتامءاتف بغ احلجوج ادـطؼل، بعد بحثف ذم أكقاع احلجوج، بؾ كجد افعؿري            

واحلجوج افٌالؽل يتٌع افرأي افؼوئؾ بوفدرجوت احلجوجقي افتل ، وافتداويل افؾًوين

ًتقى ـؾ كص ومرتٌتف ذم اإلؿـوع مـ أجؾ أٓ تطغك افرؤيي احلجوجقي فقحدهو حتدد م

 (2)ظذ افدرس افٌالؽل .

 

 

                                                           
، 2103أؾريؼقو افؼق، ادغرب، ، حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة (1)

 .285ص:

 .42ص: ، ادرجع كػًف (2)
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 ثالثا :كظرية الؼراءة : -

معؾـي آهتامم ، ؿومً هذه افـظريي ذم افـصػ افثوين مـ افؼرن افعؼيـ            

ؾؽؾ كص ، افـظريي افـؼديي هذا اجلزء افذي ـون حورضا /ؽوئٌو ذم، بوفؼورئ / ادتؾؼل

فؽـ ، ؾحضقره ـون رضوريو ذم دورة افتقاصؾ إديب، هيتؿ بف ويؽتشػف، يقجف فؼورئ

ؽقٌتف ظـ حًوبوهتو وبراجمفو ، أو بوفظروف ادحقطي، افرؤيي افـؼديي افتل اهتؿً بوفـص

 وؿد متثؾً ذم، وفذفؽ ؿومً هذه افـظريي فرد آظتٌور، ذم افتعومؾ مع افعؿؾ إديب

مـ مجوظي برفغ إػ ، (1)يؼقم ظؿؾفو ظذ آهتامم بوفؼورئ وافتؾؼل، ظديد آدموهوت 

هل افتل ، إٓ أن مدرشي ـقكًتوكس إدوكقي، وـذا اددرشي افػركًقي، مدرشي جـقػ

وهذا مو يمـده أمحد بق ، متثؾ افؼظقي اددرشقي افتل تمشس ضريؼفو ظذ أظامل مـتظؿي

وافػروقوت ، بام ؿومً بف مـ أبحوث، درشي ـقكًتـس إدوكقيتعتز م"حًـ ؿوئال :

ادرجع إشود ذم مجوفقي افتؾؼل افتل شتعقد ، افـظريي افتل ووعتفو ذم كظريي افتؾؼل

فؾؼورئ أو فؼطى افؼورئ اظتٌوره ]...[ فؼد أظطقً أوصوف ـثرة دو ؿومً بف هذه 

وأخرى بلهنو ووعً كؿط ، ديٌؾؼقؾ مرة إهنو ثقرة ذم توريخ إدب احل، اددرشي

 (2)"اشتٌدال جديد 

جيؿعفام ، كجد أكػًـو مع ادموهغ اثـغ، وإذا ؿؿـو بؼراءة ذم ادصطؾح إشوس            

 ؾجامفقي افتؾؼل يتؼوشؿفو ادموهون :، مع اختالف إشؾقب وافطريؼي، هؿ واحد

                                                           
 Paul aron Kdenis saint jacques alain viala Le dictionnaire du littéraire ;puf يـظر : (1)

France 2eme éd 2010 ,p641. 

 

وؿـ :كظريي افتؾؼل اصؽوٓت ، كظريي افتؾؼل وافـؼد إديب افعريب احلديٌ، أمحد بقحًـ (2)

 .26، ص:0993، افربوط، وتطٌقؼوت، مطٌعي افـجوح اجلديدة
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  ذم حلظي تورخيقي بوفؽقػقي افتل تؿ هبو تؾؼل افـص إديب"كظريي افتؾؼل :هتتؿ 

 ومـ افيوري أن تـؼى ظـ خؾػقوت ادتؾؼغ وردود أؾعوهلؿ .، (1)"معقـي 

 ٓـتشوف اشتجوبوت ، كظريي افتلثر :تعتؿد ظذ ادـوهٍ افـظريي وافـصقي

وهلذا كجد تًؿقي ، افذيـ بـك افـص اشتجوبوهتؿ مًٌؼو، افؼراء آؾساوقغ

 وهل آشتجوبي اجلامفقي .، أخرى هلو

وأيي كظريي ظـ آشتجوبي اجلامفقي تؽؿـ جذورهو ذم افـص ؛أمو أيي كظريي "  

أمو جيؿع هذيـ آدموهغ حتً شؼػ واحد ، (2)"ظـ افتؾؼل ؾتـشل مـ أحؽوم افؼورئ

شقاء ـون وؿـقو أم ، هق افسـقز ظذ ظـك ادتؾؼل، مع اختالف ادشورب وافطريؼي

 ـون متؾؼقو حؼقؼقو .

 Hansفقي افتؾؼل تًتـد إػ افتلويؾ وافتوريخ ظـد هوكز روبرت يووس ؾجام            

robert jauss ، وتًتفدف اددوكوت وترصد تعوؿى ظؿؾقوت افتؾؼل وتغر أؾؼ

افتل تلثرت  Wolwgang Iserأو كظريي افتلثر اجلاميل ظـد ؾقفػغوكغ آيزر ، آكتظور

نديي وافؽشػ ظـ ؾؽون ظؿؾف ظذ افـصقص اف، بوفظوهراتقي وكظريي افؼص

                                                           
ظٌد افؽريؿ ذذم، مـ ؾؾًػوت افتلويؾ إػ كظريوت افؼراءة، افدار افعربقي فؾعقم كوذون،  (1)

 .043م، ص:2117، 0مـشقرات آختالف، اجلزائر، ط

ؾقفػجوكٍ إين، ؾعؾ افؼراءة كظريي ذم آشتجوبي اجلامفقي، تر ظٌد افقهوب ظؾقب، ادجؾس إظذ  (2)

 .4فؾثؼوؾي، د ت، ص:
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اشساتقجقوت بـوء ادعـك مـ كص ومو حيتقي ظؾقف مـ شجؾ وآفقوت أو مـ افؼورئ مـ 

 (1)خالل افٌقوووت وافؼورئ افضؿـل .

ؾنكف ؿد حوور ظديد افـامذج افتل ، وإذا رجعـو إػ افعؿؾ افذي ؿدمف يووس            

مـ ادموه تورخيوين يممـ ، بـوكً هلو ـؾؿي ؿٌؾ أن يعؾـ ظـ كظرتف ادموه توريخ إد

إػ ، وإظودة بـوئفو وؾؼو فؼوط ظكهو، بؿقوقظقي بـوء افؾحظي افتورخيقي ادووقي

وؽرهو مـ ادؼوربوت افتل ـون ، توريخ افػؽر افذي يرصد جقاهر إدب ومتعوفقوتف

وبغ افعؿؾ ، بوظتٌورهو ختؾؼ هقة بغ افتؾؼل اجلاميل وشرورتف، يـظر إفقفو يووس

وٓ كًتطقع احلديٌ ظـ مجوفقي افتؾؼل ظـد يووس دون اإلصورة إػ ، (2)ورخيلافت

ؾوفرجؾ ، وافدظوئؿ افتل بـك ظؾقفو كؿقذجف ذم افتؾؼل، إصقل افتل يرجع إفقفو

، اشتػود ممو ؿدمف افشؽالكققن حقل اظتٌور افتوريخ إديب تطقرا فألصؽول إدبقي

وـون فػؽرة ، ويي ذم بـوء أؾؼ آكتظوروـذفؽ مػفقم افتغريى افذي ـون حجر افزا

وهل افػؽرة افتل وردت ، تالؿل أؾوق واكدموجفو أثر واوح ظذ مـجز يووس

وافتل تمـد ظذ ، (Hans-Georg Gadamerـذفؽ ظـد هوكس جققرغ ؽودامر )

، وبغ ؾفؿ افـص افذي يـتؿل حلؼٌي شوبؼي، افتػوظؾ بغ افػفؿ افراهـ فؾؼورئ /ادمول

بؾ إكف ، يظفر بشؽؾ بدهيل فقػرض رأيف ـؼقؿي ثوبتي، د فػفؿ ثوبً متعويلوٓ وجق

 (3)تعومؾ وؾؼ مٌدأ احلقار افدائؿ .

                                                           
وؿـ :كظريي افتؾؼل اصؽوٓت ، د افعزيز ضؾقامت، ؾعؾ افؼراءة :بـوء ادعـك وبـوء افذاتيـظر : ظٌ (1)

 ..065-049، ص ص:0993، افربوط، وتطٌقؼوت، مطٌعي افـجوح اجلديدة

 .059 – 053يـظر :ظٌد افؽريؿ ذذم، مـ ؾؾًػوت افتلويؾ إػ كظريوت افؼراءة، ص ص : (2)

 .068يـظر :ادرجع كػًف، ص: (3)
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وفؼد أخذ افعؿري بام جوء ظـد يووس ؛ٕن اددوكي افٌالؽقي تغطل حؼٌو تورخيقي             

 فؽ .وأؾؼ آكتظور يتغر ـذ، وتؾؼل ادـجز افٌالؽل تغر مـ ؾسة ٕخرى، ممتدة

واظتامد افعؿري ظذ مـطؾؼوت يووس ذم افؼراءة وافتؾؼل افتورخيل شوظده ظذ             

يؼقل ، بـوء تصقر فتطقر بعض ادقاوقع افٌالؽقي  ـؿًلفي آختقورات افشعريي

جدوى ـٌرة ذم اشتخراج ، ٓ صؽ أن فؾؿعوجلي افٌـققيي افؾًوكقي"افعؿري ذم ذفؽ :

ووفـو أن كًتغؾ بعض مؼسحوت مجوفقي افتؾؼل ذم بعدهو إكًوق ]...[ؽر أكـو ح

 (1)"افتورخيل 

وـقػ ؾفؿ ، ؾؿـ بغ أهؿ ادػوهقؿ افتل اظتؿدت هل مًلفي أؾؼ آكتظور            

افـظوم ادرجعل افؼوبؾ "بوظتٌور أن أؾؼ آكتظور هق :، افالحؼ افًوبؼ ذم جمول افٌالؽي

، فؽؾ أثر ذم افؾحظي افتورخيقي افتل طفر ؾقفو فؾتحديد ادقوقظل افذي يعد بوفـًٌي

 حصقؾي ثالثي ظقامؾ أشوشقي :

 خزة اجلؿفقر ادًٌؼي بوجلـس إديب افذي يـتؿل إفقف إثر 

 صؽؾ وحمتقى آثور شوبؼي يػسض معرؾتفو ذم إثر اجلديد

 (2)"افتعورض بغ افؾغي افشعريي وافؾغي افعؿؾقي 

ذـرهو تؾعى دورهو إذا حصؾ تطوبؼ بغ أؾؼ اكتظور ادتؾؼل هذه افعقامؾ افتل             

ؾٌنمؽوكف أن يعتؿد ، أمو إذا كجح افـص ذم تغقر إؾؼ أو تعديؾف، وافـص اإلبداظل

 وفقس بطريؼي إجيوبقي تعتؿد افتطوبؼ .، فؽـ بطريؼي شؾٌقي، جزئقو ظؾقفو

                                                           
 .00ص:، 2101، 2ط، حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق ادغرب (1)

ؾوس، مـشقرات  –هوكس روبرت يورس، كحق مجوفقي فؾتؾؼل، تر حمؿد مًوظدي، مطٌعي إؾؼ  (2)

 .59افؽؾقي افعدد افثوين، ص:
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وـشػ ظـ تؾؼل ، ٌالؽلذم ادجول اف، هذا إؾؼ افذي أظود افعؿري بـوءه            

مثؾ ، وادعوسيـ، وإظامل افٌالؽقي فؾًوبؼغ، خمتؾػ افٌالؽقغ فألظامل افشعريي

وافرؤيي ، ومـ ضرف أيب هالل افعًؽري، ؿراءة بقون اجلوحظ مـ ضرف ابـ وهى

وـذفؽ ـشػ مـ خالفف ظـ ، وادحووفي افتؾػقؼقي فؾثوين، ادـطؼقي افصورمي فألول

وتؾؼل افـؼود وافٌالؽقغ ٓختقوراهتؿ ، أصحوب آختقورات افشعريياشساتقجقي ؿراءة 

وبغ آختقور ادمشس ظذ معوير ، بعد افػصؾ بغ افروايي افتل تعتؿد ظذ افساـؿ

وبشؽؾ جع ذم ، ومـ ادٌوحٌ افتل بـقً أشوشو"يؼقل افعؿري ذم ذفؽ :، وؿـقي

عؿؾقي آختقور ـوكً ظؿؾقي ؿرائقي إضور كظريي افتؾؼل دراشي آختقورات افشعريي . ؾ

كؼديي أظؼٌتفو ظؿؾقي تلويؾقي ٓشتخراج افصقر افٌالؽقي . اختور أبق متوم مـ افشعر 

ٓصساـفو ذم ، افعريب ظذ أشس ؽر معؾـي .ؽر أن اكتامء افـصقص ادختورة ودموكًفو

رأى  خصقصقي معقـي شفؾ مفؿي افؼورئ افثوين افذي هق افشورح :ادرزوؿل .هؽذا

ؾؽتى ذم ذفؽ مؼدمي ، ه آختقور وأشوشف، ادرزوؿل مـ ادػقد أن يؽشػ افن

كؼديي بالؽقي بًط ؾقفو احلديٌ ظـ ظؿقد افشعر افذي هق أشوس افٌالؽي ذم افقؿً 

 (1)"كػًف 

ؾودتلمؾ ذم مو اختوره أبقمتوم ومو ظؾؼ بف ادرزوؿل يدرك أؾؼ أيب متوم افذي يروم             

افػـقي افتل تمهؾ افشعر فقؽقن صعرا وفقس مهف ذـر ادطقٓت أو احلػوظ  اخلصوئص

وكجد ، (2)أو مو ظز ظـف ادرزوؿل بعؿقد افشعر ، ظذ وافقؾوء فؾـؿقذج اجلوهع افؼديؿ

اختقور أيب متوم وأؾؼ تؾؼقف فؾشعر ادٌـل ظذ أشوشف تدخؾ ؾقف اظتٌورات ظؼؾقي 

                                                           
 .02ص:، 2101، 2ط، و افؼق ادغربحمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼق (1)

 .01ص:، 2113 0ط، ذح ديقان احلامشي، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت فٌـون، يـظر : ادرزوؿل (2)
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وإشس افضؿـقي افتل ـشػ ، صحوب افرواييوأخالؿقي مل تؽـ داخؾي وؿـ اهتامم أ

ذم حغ كجد ، (1)ادرزوؿل ظـ مجؾي مـفو شتعود ضرح أشئؾتفو ذم إهار ظـد اجلرجوين

اختقور اجلوحظ افشعري ذم افٌقون وافتٌقغ يؼقم ظذ أؾؼ آخر هؿ افثقرة ظذ افـؿط 

 قؿ .إمقي افؼوئؿ ظذ افػخر وافتفديد واشتٌدافف بـؿط اإلؿـوع وافتًؾ

وؿد ظؽػ افعؿري ظذ اشتؽشوف ؿراءة افٌالؽقغ افعرب وتؾؼقفؿ دحوـوة             

وـقػ ؾفؿقا ، وظـ إؾؼ افذي تؾؼقا مـ خالفف ظؿؾقف : افشعر واخلطوبي، أرشطق

مًلفي ادحوـوة ورـز ظذ تؾؼل ابـ رصد وافؼرضوجـل دًلفي ادحوـوة افشعريي افتل 

وهذا إمر يدخؾ ظـد يووس وؿـ ، وجقاكى افتصقير حقفقهو مـ افػعؾ إػ افؾغي

ؾوفـص اجلديد يثر ذم افؼورئ ضوئػي مـ افتقؿعوت ]...[هذه "تغقر إؾؼ ؿوئال :

 (2)"مع تقايل افؼراءات أن تتعرض فؾتغقر أو افتصحقح أو افتعديؾ ، افتقؿعوت يؿؽـفو

خوصي ادػفقم ومو حدث ظـد افعرب هق افتغقر وافتعديؾ فؾؿػوهقؿ إرشطقي 

 ادحقري ادحوـوة .

أيـ يغدو افًمال ، ـذفؽ اظتؿد افعؿري ظذ مٌدأ افًمال ـام كجده ظـد يووس            

وادتؾؼل شقٌحٌ ظـ هذا ، ٕن ـؾ ظؿؾ يؼدم إجوبي ظـ شمال مو، أهؿ مـ اجلقاب

مٌوذة توريخ افٌالؽي افعربقي ؾعال توريخ أشئؾي :أشئؾي "وافعؿري يكح بلن ، افًمال

                                                           
، 2101، 2ط، يـظر: حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق ادغرب (1)

 .84ص: 

ؾوس، مـشقرات  –تر حمؿد مًوظدي، مطٌعي إؾؼ  هوكس روبرت يورس، كحق مجوفقي فؾتؾؼل، (2)

 .60افؽؾقي افعدد افثوين، ص:



042 

ذفؽ فؾؽشػ ، وافعؿري أؿوم حقارا بغ أشئؾي افساث وأشئؾي احلورض، (1)"ووؿـقي .

وظـ إشئؾي افتل ضرحفو افدرس ، ظـ ادحطوت افؽزى ذم توريخ افٌالؽي افعربقي

وخورجقو دو ؿوم ، داخؾقو ذم احلقار بغ افٌالؽقغ وبغ مـجزاهتؿ ومشوريعفؿ، افٌالؽل

 راءة ادـجز افٌالؽل إرشطل .افػالشػي ادًؾؿقن بؼ

، ويربط افعؿري بغ تؾؼل إظامل افٌالؽقي وافـؼديي وبغ تلويؾفو وترمجتفو            

ـون ، ؾتؾؼل افػالشػي ادًؾؿغ فػـ افشعر ٕرشطق، بوظتٌور افسمجي كقظو مـ افتلويؾ

وـشػً ظـ ؾفؿ ، حدثو يٌغ متقز اخلؾػقوت ادعرؾقي وإدبقي افتل صـعً تؾؼل افعرب

بؾ إن افعؿري يقجف اهتاممف ، مغوير دو كعفده افققم حقل ؾؽرة ادحوـوة إرشطقي

إمو ، فؾتؾخقص بوظتٌوره كقظو مـ أكقاع افسمجي افتل تعؽس ؾفؿ صوحٌفو وتؾؼقف فؾـص

وهذا مو حدث ، وتؼديؿ افٌديؾ، وإمو بوفتعديؾ وافتغقر وافرؾض، بوفتطوبؼ وافؼٌقل

إػ افػعؾ ، دو ؽرا مرـز ادحوـوة مـ افػعؾ افتؿثقع، زم افؼرضوجـلمع ابـ رصد وحو

 (2)افؾغقي افذي يؾعى ظذ أوتور افؾغي .

 عربقة :-ب

وافذي ، خوصي مـف افساثل، ظذ اجلوكى افعريب، ـذفؽ، يرتؽز ظؿؾ افعؿري            

ء ادعطقوت ذم وق، اختذه ظؿقدا دؼوظف ؛ٕن افرجؾ أظود ؿراءة افساث افٌالؽل

وٓ كًتطقع افؼقل بلن افعؿري ؿد خلص إظامل افٌالؽقي افساثقي أو ذحفو ، احلديثي

 وأـؿؾ افـوؿص مـفو .، وبغ ادختػل، ؛بؾ ـشػ ظـ افغومض

                                                           
 .017ص:، حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي (1)

 .317يـظر :ادرجع كػًف، ص: (2)
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ؾؽون مـ افالزم ، وكحـ ؿدمـو افغريب ظذ افعريب مراظوة فعـقان بحثـو            

ل متً مـ خالهلو افؼراءة اجلديدة فؾٌالؽي وافيوري افتطرق فؾخؾػقوت افغربقي افت

بؾ شوظده افقاؾد افغريب ظذ ؾفؿ ، واشتـود افعؿري ظذ افساث مل جيعؾف تراثقو، افعربقي

 إول ودظؿف فؾخروج بٌـوء ظؾؿل متؿثؾ ذم مؼوظف .

 

 تراثقة : -0

ـوكً "يصػ افعؿري مرحؾي ظؿؾف  إوػ ذم افٌحٌ افـؼدي وافٌالؽل ؿوئال :

ؾئي تشتغؾ ، صٌف مـعدمي وؿتفو بغ ؾئتغ مـ افٌوحثغ ذم اجلومعي ادغربقياجلًقر 

وؾئي ترؾع صعور ، إن مل دمفر بؿعوداهتو، بوفساث وٓ تعر اهتامم فؾؿـوهٍ احلديثي

احلداثي وتتخذ مـ افساث مقاؿػ متضوربي تساوح بغ افتـؽر واإلمهول وادالمًي مـ 

بوحلوجي إػ إجيود مـز فؾحقار ]...[ فؼد شعقـو مـ  بعقد ]...[ ذم هذا افظرف أحًًـو

إػ ردم اهلقة ادػتعؾي بغ افٌوحثغ ، افتل ـوكً مدرشي فـو أيضو، خالل هذه افتجربي

]...[ ذم هذا افًقوق ذظً ذم إظودة ؿراءة افساث افٌالؽل ذم وقء ادعطقوت 

 (1)"ادـفجقي احلديثي 

أو تؼطقعو ٕوصوفف وتًػقفو ،  افساث مل يؽـ تعصٌو ففإذن ؾوظتامد افعؿري ظذ            

وكؾؿح اهتامم افعؿري بوفساث ذم بدايي أظامل ، بؾ إظودة اظتٌور، ٕحالم رجوٓتف

واهتؿ بودموه ، حتؼقؼف ؛إذ حؼؼ ادًؾؽ افًفؾ ذم ذح تقصقح ابـ شفؾ فإلؾراين

                                                           
ادؼول حتً ظـقان :ادؼوع افعؾؿل بغ ادلمقل ، www.medelomeri.comمقؿع حمؿد افعؿري : (1)

 وادتوح .
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أمو مقؿػ ، صقهلو وامتداداهتواإلؾراين افٌالؽل وإن مل يدجمف ذم ـتوبف افٌالؽي افعربقي أ

 افعؿري مـ ادودة افساثقي ؾقؿؽـ افـظر إفقف مـ زاويتغ :

 وكجد ذفؽ ذم تـووفف دؼوع ، افزاويي إوػ : وهل زاويي افؼٌقل وآظتامد

ٕن افرجؾ وصؾ إػ أن ـؾ واحد ، اجلرجوين وابـ شـون وافؼرضوجـل مثال

 ؼقو ومؼوظو ذم ضقوتف .مـ هذه ادمفػوت افساثقي حيؿؾ مهو كً

  افزاويي افثوكقي :وهل زاويي آشتٌعود واإلؿصوء :وهذا مو تعروً فف مشوريع

ؾوفًؽوـل افذي اهتؿ بف افعؿري ، بالؽقي وأظامل ــفويي اإلجيوز فؾرازي مثال

مل يؽـ فقػفؿ اجلرجوين فقٓ افرازي افذي أظود اشتخراج إكًوق افعؼؾقي 

افطراز ادتضؿـ "ؽ كجد افرجؾ يؼيص صوحى :ـذف، وافؼقاكغ ادـضٌطي

مع أكف ، حيقك بـ محزة افعؾقي "ٕهار افٌالؽي وظؾقم حؼوئؼ اإلظجوز

كؿقذج دؼوع بالؽل حيؿؾ ذم ضقوتف اهتاممو بوفـص وإدراجو فؾخطوبي وؿـ 

 (1)افـصقص افتل هيتؿ هبو 

رؤيي تراثقي ؛ ٕكف  وظؿؾ افعؿري ذم افساث ـوكً تقجف جزءا ٓ يًتفون بف            

ـٌحثف ظـ آدموه ، ـون ذم ظديد مـ ادقاؿع يٌحٌ ظـ مو يقاؾؼ رؤيي تراثقي بعقـفو

هذه ، آؿـوظل افذي رشخف اجلوحظ أو ادموه افٌالؽي افعومي افذي بؼ بف افؼرضوجـل

افرؤيي جعؾً افعؿري يؿر ظذ ؽر ؿؾقؾ مـ إظامل دون اكتٌوه فؾعـوس ادؽقكي هلو 

                                                           
حتؼقؼ ، محزة افعؾقي، افطراز ادتضؿـ ٕهار افٌالؽي وظؾقم حؼوئؼ اإلظجوزيـظر :حيقك بـ  (1)

 . 270-256، ص ص :2101 0افؼبقـل ذيدة، دار احلديٌ، افؼوهرة، ط

ويالحظ ذم هذا اجلزء افذي كتخذه ـؿثول ظـ معوجلي تطٌقؼقي ظـد افعؾقي ذم مقوقع افتشٌقف ـقػ 

 ص، وهذا مو ٓكجده ذم ظكه .هيتؿ بوفؼح وادـوؿشي  افدائرة حقل افـ
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وهق هفـو يعسف بؿروره ظذ أيب حقون افتقحقدي دون اهتامم ـٌر بام ، عودهووٕب

ثؿ دو ظود إفقف بعد صقوؽي مؼوظف وإهنوئف اـتشػ صقاب مـطؼ ، ضرحف افرجؾ

يؼقل افعؿري ذم ، افرجؾ وجقدة رأيف وشٌؼف بالؽقو ـام ـون ظذ ادًتقى افػؽري

جفد ، وبعد مًومهتل، وامتداداهتوبعد صدور ـتوب افٌالؽي افعربقي أصقهلو  "ذفؽ:

أظدت اـتشوف ، ذم إبراز افٌعد افتداويل فؾٌالؽي افعربقي تـظرا وتطٌقؼو، ادًتطوع

ادحوورة افًوبعي مـ فقويل اإلمتوع وادماكًي ٕيب حقون افتقحقدي ذم ادػووؾي بغ 

درة ٕين تؾؼقتفو هذه ا، افٌالؽي واحلًوب .أؿقل أظدت اـتشوؾفو ٕين تؾؼقتفو

وؿد مررت هبو ؿٌؾ ذفؽ ]...[ دون أن تثر اكتٌوهل ]...[ افققم أكظر إػ ، بوكدهوش

وأتلشػ ٕين مل أؿدرهو ، مراؾعي أيب حقون بدهشي مـ طػر بؼالدة ذهى ذم ـقمي تراب

 (1)"حؼ ؿدرهو ظـد بـوء افػصؾ ادخصص فؾٌقون واخلطوبي مـ ـتوب افٌالؽي افعربقي 

وصعقبي ذفؽ إمر ، أن كـؽر جفقد افعؿري ذم مجع ادودة افٌالؽقيٓ كًتطقع             

وهذا مو جعؾف هيؿؾ ادشوريع افتل ، واوحي فؽؾ مـ دخؾ مقدان افٌحٌ افٌالؽل

ـذفؽ ـون افعؿري يتحرك وؾؼ أشئؾي تراثقي ، ذـركوهو وافتل مل يتح فـو ذـرهو

أو ادرزوؿل حقل ، )بوٓووؾي إػ أشئؾي معوسة ( ـوفتل حيوول ضرحفو اجلرجوين

وفؽـ افعؿري يعؿؾ ظذ حتقغ هذه إشئؾي ، افصدق وافؽذب وافتخققؾ وافتداول

 وووعفو ذم شقوؿفو افذي جيى أن تؽقن ؾقف بحًى ضٌقعتفو افٌالؽقي . 

 معوسة : -2

                                                           
حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعومي ذم حقار افرصد وافتـظر مـ افشعر إػ اخلطوب، وؿـ افٌالؽي  (1)

 .06ص:، 2104 0ط، واخلطوب، مـشقرات آختالف
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خوصي ظؿؾف ، ـوكً اخلؾػقي افعربقي ادعوسة حورضة ذم ظؿؾ افعؿري            

ٕكـو كجد ظؿؾغ حػزاه ظذ اديض ؿدمو ، قي أصقهلو وامتداداهتوادحقري افٌالؽي افعرب

وافتػؽر افٌالؽل ظـد افعرب ، ذم مؼوظف ومهو : افٌالؽي تطقر وتوريخ فشقؿل وقػ

فؽـ افعؿري ٓ حيوول كؼض افعؿؾغ افًوبؼغ أو أن يؽقن بديال ، حلامدي صؿقد

، بلي معـك مـ ادعوين، يـًخ وظذ هذا إشوس ؾنن ظؿؾـو ٓ "ظـفام وذم هذا يؼقل :

 (1)"أي ظؿؾ شوبؼ ظؾقف . وٓ يعتز كػًف بديال يغـل ظـ ؽره 

ؾؾؽؾ مـ هذه "، ؾقام يتعؾؼ بوفدور افذي يؾعٌف ـؾ إكجوز، فؽـ مقؿػف سيح            

فؽؾ مـ افؽتى افثالثي اشساتقجقي معؾـي وؾعوفي ٓ يغـل ، افؾٌـوت مقؿعفو ذم افٌـوء

وهـو يؼصد افعؿري فى ادؼوع افذي حيؿؾف ـؾ ظؿؾ ، (2)"أخر  ظـفو افؽتوب

ؾشقؿل وقػ تغؾى ظؾقف افرؤيي افتورخيقي ، بالؽل يًوهؿ ذم ؿراءة افٌالؽي افعربقي

يتطؾى ذم افػسة افتل أكجز ؾقفو صخصقي بحوثي ذم مؼوم ، وهق ظؿؾ ـٌر، افشومؾي

إذ اختذ مـ ، قف آثور افـًؼؾتظفر ظؾ، أمو ظؿؾ محودي صؿقد، صقؿل أو حمؿقد صوـر

 اجلوحظ معؾام ومرجعو يتحدد مـ ؿٌؾف ومـ بعده مـ خالفف .

وافتل تعرف ، ثؿ يقوح شٌؼ صقؿل وقػ وؿـ مو أشامه بؿدرشي افتؿفقد            

وؿـ ، وـذفؽ شٌؼ محودي صؿقد، ظؾقفو ذم أول رحؾي بحثف ذم ادؽتٌي افٌالؽقي

 مع أن إجقاء ادحقطي بوفدراشوت افعربقي مرحؾي افؽتوبي مـ مـظقر حداثل فًوين

ـوكً تشقع ؾقفو ، وهل افـصػ إخر مـ افًٌعقـقوت، إدبقي ذم تؾؽ افػسة

وهلذا أحرز صؿقد شٌؼو اشتػود مـف ، افدراشوت افًقشققفقجقي /افًقشققبـوئقي

                                                           
 .9، ص: 2101، 2ط، حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق ادغرب (1)
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و ؾػل إضور هذا ادد أكجزكو كحـ أيضو جمؿقظي مـ أظامفـ "وذم ذفؽ يؼقل :، افعؿري

افًوبؼي ذم افٌعديـ افتـظري وافتلرخيل مًتػقديـ مـ ظؿؾ محودي صؿقد فتؽقيـ 

 (1)"تصقر ظوم .

وؿد اشتػود افعؿري مـ محودي صؿقد ذم جمول احلديٌ ظـ رواؾد افدرس             

وكجد ظـوس افشعر  (2)افٌالؽل افعريب ؛إذ كجد صؿقد يتؽؾؿ ظـ ظقامؾ افـشلة

ات إجـٌقي يتطرق افعؿري إفقفو فؽـ بطريؼي مغويرة دـفٍ وافتؼعقد افؾغقي وادمثر

صؿقد افذي اختذ مـ اجلوحظ حدثو يمرخ مـ خالفف فؾٌالؽي افعربقي ويتحدد بعؿؾف 

 مع أن صؿقد مل يعسف بوجلوكى اإلؿـوظل ساحي ظـد اجلوحظ .، ـؾ افدرس افٌالؽل

رس افٌالؽل افعريب ؾوفعؿري مـ خالل افعؿؾغ افًوبؼغ أخذ ؾؽرة ظـ ووعقي افد

افتلصقع وافتلرخيل وافدرس افذي يعتؿد ظذ ادػوهقؿ احلديثي ومـف اكطؾؼ ذم إكشوء 

 مؼوظف وظؿؾف .

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .00ادرجع كػًف، ص:  (1)

 3يـظر :محودي صؿقد، افتػؽر افٌالؽل ظـد افعرب، دار افؽتوب اجلديد ادتحدة، بروت فٌـون، ط (2)
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ظوروو رحمف يشؼ بف ظٌوب ، ر افساث افٌالؽل افعريبدخؾ افعؿري ؽام               

افتل متس افـؼد ، ويؽن افرؤيي ادلفقؾي حقل افعديد مـ افؼضويو، آدموهوت

وؿراءة ـتٌفو افتل وؿع آختقور ظؾقفو ذم ادمفػ افذي ، وتؼًقامهتو، وافٌالؽي: درشفو

 ."وَلا وامتداداهتاالبالغة العربقة أص": وهق، كصى ظؾقف اهتاممـو ذم افدراشي

وافتل شٌؼ فـو أن ذـركوهو ذم ، ـوكً هلو مرتؽزاهتو وخؾػقوهتو، وؿراءة افعؿري               

وذم هذا افػصؾ شـرـز ظذ ادحوور افؽزى افتل مثؾً ؿراءة افعؿري ، افػصؾ افًوبؼ

ظؼة ظز مو يزيد ظـ ، وادًوءٓت افتل ضرحتفو ظؾقف افرحؾي افتل ؿوم هبو، فؾٌالؽي

بوظتٌورهو رواؾد فؾدرس ، وكرصد افرواؾد افتل خصفو بوفذـر، أو مو يربق ذفؽ، ؿرون

واشتخدامـو ، وكًٍ ظالؿوهتو، وكتطرق خلصوئص رؤيتف فشٌؽي افٌالؽي، افٌالؽل

افتل حتوول ؿراءة ، فقس ؽريٌو ظـ افدراشوت ادعوسة، دصطؾح افرحؾي وافشٌؽي

افذي جعؾ ؿراءتف Roland Barthesورت وهذا صـقع روٓن ب، افساث افٌالؽل

( وافشٌؽي )بـوء مؼًام ظز افرحؾي )توريخ افدرس افٌالؽل، فؾٌالؽي افغربقي افتؼؾقديي

ؿٌؾ وفقج ، وافًمال افذي جيدر بـو ضرحف، (1)افدرس افٌالؽل ومؽقكوتف وترتقٌفو(

ـشػ هؾ ـوكً ؿراءة افعؿري فؾٌالؽي افعربقي هتدف إػ  :هق، جزئقوت هذا افػصؾ

يراظل ـؾ ، أم ـوكً هتدف إػ رشؿ معومل درس بالؽل، توريخ جديد فؾٌالؽي

 مؽقكوت اخلطوب اإلكًوين ظومي ؟

ٕن افرجؾ جعؾ مـ افٌحٌ ذم ، ـون يرصد اهلدؾغ معو، يٌدو أن افعؿري                  

س بوبو فٌـوء افدر، وتلشقًف مـ جديد ظذ وقء ادعطقوت ادعوسة، توريخ افٌالؽي

                                                           
، روٓن بورت، ؿراءة جديدة فؾٌالؽي افؼديؿي، تر ظؿر أوـون، دار رؤيي فؾـؼ وافتقزيع، افؼوهرة (1)

 .2100، 0ط
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وهذا بوفػعؾ مو حوول حتؼقؼف ذم افٌالؽي افعربقي أصقهلو ، افٌالؽل افذي يدظق إفقف

وـوصػو ظـ ادغقى ، وكًؼ افٌـققيي، واحلجوج، مًتضقئو بـظريي افتؾؼل، وامتداداهتو

 مـ افدرس افٌالؽل .

 حتؼقق كشلة البالغة وتصحقح وجفة الـظر إىل الـؼد:  -0

أن جيد ظـوويـ يتـووهلو ، راشوت افـؼد وافٌالؽيفؼد أفػ افؼورئ فد               

دون أن يطرح ، وتورة أخرى بوظتٌورهو كؼديي، تورة بوظتٌورهو أظامٓ بالؽقي، افدارشقن

، هق ذاتف مو يؼول ظـ بدايي افٌالؽي، ومو يؼول ظـ بدايي افـؼد مثال، إمر إصؽوٓ ظـده

وادقازكوت ، ػ افشعراءؾـجده يًقق مقاؿ، ذفؽـره صقؿل وقػ مثول ظذ ذومو ي

بؾ وجيعؾ افـشوط افـؼدي ، وـذفؽ وؿـ كشلة افدرس افـؼدي، (1)وؿـ كشلة افٌالؽي

 (2)هذا دون اإلصورة إػ افػقاصؾ بقـفام .، ظـد افعرب أؿرب فؾٌالؽي مـف فؾـؼد اخلوفص

ـ أو دو هق كؼدي وؿ، وؿد ٓحظ افعؿري إؿصوء افدارشغ؛ إمو دو هق بالؽل             

مؼوضع مـفو وووعفو بعقدا ظـ مؼوصد و ،وـذفؽ اكتزاع إظامل افٌالؽقي، دراشوهتؿ

وهلذا إمر جعؾ افؼًؿ إول مـ ظؿؾف ، ومؼوصد ادمفػوت ومقداهنو، ممفػقفو

مع احسام كؼوط افتداخؾ ، وؾصؾ افـؼدي ظـفو، فؾحديٌ ظـ أصقل افٌالؽي افعربقي

ؿد يغري "ويؼقل ذم هذا افصدد :، ـجز افقاحدافتل تػروفو ضٌقعي اصتغوهلام ظذ اد

تداخؾ افٌالؽل وافـؼدي ذم بعض مراحؾ افدرس إديب افعريب افؼديؿ بنكؽور هقيي 

وإصعى مـف وإجدر ، وهذا ضريؼ شفؾ، هذا أو ذاك بؼؾقؾ مـ افتلويؾ أو بدوكف

                                                           
 .00ص:، 03دار ادعرف، افؼوهرة، ط، يـظر : صقؿل وقػ، افٌالؽي تطقر وتوريخ (1)

 .30ص:، 6ط، افؼوهرة، يـظر :صقؿل وقػ، ذم افـؼد إديب، دار ادعورف (2)
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دموه تؽقن بوفتٌـل هق اظتامد افتطقر افتورخيل افراصد ٕوجف افتداخؾ وافتخورج ذم ا

 (1)"افعؾقم وحتؼقؼ هقيتفو 

وحيوول رصد افٌالؽل وافـؼدي وحتديد ، ؾوفعؿري شقتتٌع افتطقر افتورخيل              

معتؿدا ظذ ؿراءة ، وظالؿوت، وممقزات، بام يتقؾران ظؾقف مـ خصوئص، معومل افعؾؿغ

غ افـؼدي ؽوفٌو مو تؽقن داخؾقي حقٌ تتحوور أكًوق ادشوريع ذم ادجوف، كًؼقي

 وافٌالؽل.

ؾودالحظوت إوػ حقل افـص اإلبداظل يؿؽـ أن تًتثؿر وؿـ افٌالؽل               

وثؿرة مـ ثؿرات ، افٌالؽي مؽقن مـ مؽقكوت افـظريي افـؼديي"وافـؼدي معو ؛ٕن 

 (2)"ادالحظي افـؼديي إوفقي 

معتزا بلن ، ومو هق كؼدي، ؽلثؿ حيدد افعؿري ادعقور افػوصؾ بغ مو هق بال              

، تًتؼؾ بف افٌالؽي، وبـقتف ذم بعدهيو افشعري وافتداويل، ـؾ مو يتعؾؼ بؾغي افـص

وافـؼد يتعومؾ مع إمقر افًوبؼي فؽـف يرـٌفو مع مقاد أخرى تتعؾؼ بوٕجـوس 

 (3)وؿضويو أخرى .، وشرورة تؾؼقفو، إدبقي

ومو هق ، بغ مو هق كؼدي، ػ جمؿقظي مـ إظاملفتصـق، وهـو يليت افعؿري              

وؿـ ادجول افذي ذـركوه وؿـ ، وبغ مو هق بالؽل فف مؼوصد كؼديي، بالؽل

 افتداخؾ افذي تقجٌف ضٌقعي اصتغول ادقداكغ ظذ هذا ادـقال :

  

                                                           
 .43، ص:2101افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق، ادغرب، ، حمؿد افعؿري (1)

 .43ص :، 2101أؾريؼقو افؼق، ادغرب، ، ري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتوحمؿد افعؿ (2)

 .43يـظر :ادرجع كػًف، ص:  (3)
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 أظامل بالؽقي  أظامل بغ افـؼد وافٌالؽي أظامل كؼديي 

 ظقور افشعر 

 كؼد افشعر 

 كي ادقاز

 افقشوضي 

 مـفوج افٌؾغوء 

 آختقورات افشعريي

 ه افػصوحي 

 أهار افٌالؽي 

 دٓئؾ اإلظجوز 

 ؿوكقن افٌالؽي 

 افٌديعقوت 

 

ـون تطٌقؼو مػتؼرا فؾـظريي افتل يؿؽـ أن ، ويٌغ بلن افتـوول افـؼدي افعريب            

خوصي ، افشعريي وهذا مو حدث مع أصحوب آختقورات، تؼدمفو افرؤيي افٌالؽقي

ؾعؿؾ أيب متوم ـون ممشًو ظذ معوير متؽـ مـ ، ظؿؾ ادرزوؿل مع أيب متوم ذم احلامشي

وادرزوؿل ؿوم بوفؽشػ ظـ ، واختقور جمؿقظي مـف دون أخرى، خالهلو مـ كؼد افشعر

 تؾؽ ادعوير واشتخؾصفو مـ اختقور أيب متوم وهذا ظؿؾ يٌدأ كؼديو ويـتفل بالؽقو .

أمو حوزم ؾؼد ؿدم مػفقم افٌالؽي افؽع وحمتقاه بالؽل فؽـف يتجف كحق صقوؽي               

ثؿ يـتفل افعؿري إػ  (1)معطقو افٌالؽي افـؼديي افتل تتصدى فؾـصقص. ، كؼديي تػًريي

ومتققز اجلقد مـ افرديء ظـ ، ؾوفقظل بوخلصقصقي هق افٌالؽي "خالصي جومعي ؿوئال :

 (2)"ضريؼ ذفؽ افقظل هق افـؼد 

                                                           
 .45ادرجع كػًف، ص:  (1)
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مقوحو ضوبع ، معتزا أن ادالحظوت افـؼديي إوػ هل مفد افٌالؽي افعربقي              

وافذي يؿؽـ دمووزه بعدم تضققؼ حدود افٌالؽي ، افتداخؾ افذي يًؿ هذا افػصؾ

أكف يعتز ـؾ اهتامم بؿؽقكوت افـص ، وافذي يالحظ ظذ ـالم افعؿري، واختزاهلو

ومو خيرج ظـ هذا مـ اهتامم بوٕجـوس ، ع وؿـ افٌالؽلوافتداوفقي يؼ، افتخققؾقي

ؾطٌقعي تـوول ادقوقع هل ، يـتؿل إػ افـؼد، وادالبًوت افتورخيقي، وافٌقئي آجتامظقي

وزاويي افـظر هل افتل دمعؾ افـؼدي يـػصؾ ظـ افٌالؽل ذم ادفؿي ، افتل حتدد آكتامء

ذا اظتزكو افٌالؽي ظؾام ـؾقو ـام فؽـ افتقاصؾ وافتؼوضع مقجقد خوصي إ، وافطٌقعي

 حددهو حوزم وجعؾفو افعؿري بالؽي ظومي .

حقل (Kibedi vargaويؿؽـ إرجوع رؤيي افعؿري دو أورده ـقٌقدي ؾورؽو )              

اإلحتػوفقي وافتشووريي (مع إكقاع إدبقي ، تداخؾ أكقاع اخلطوبي افثالث )افؼضوئقي

مع مالحظي آختالؾوت ادقجقدة بقـفام ، افشعر افغـوئل (ادؾفوة و، افثالث )ادلشوة

ـوظتامد إجـوس إدبقي ذم حتديدهو ظذ مقاصػوت داخؾقي واظتامد إكقاع اخلطوبقي 

فؽـ هذا مل يؿـع مـ ؿقوم ظالؿوت بقـفام تًتدظل بالؽي ، (1)ظذ مقاصػوت خورجقي

 تتؽػؾ بوفـؼد إديب وافتـظر افٌالؽل .

 س البالغي وضرق آكتشاف :روافد الدر -8

، فٌقون افدظوئؿ افتل ؿوم ظؾقفو افدرس افٌالؽل، ؿوم افعؿري بعؿؾقي تلصقؾقي            

مـفو راؾد يعتؿد ظذ آشتؽشوف مـ ، تًتقظى ادقوقع، وجعؾ مـفو مخًي رواؾد

 وآختقورات افشعريي ؛ٕن افعؿؾقي متً داخؾ، وهق اخلوص بوفـؼد افتطٌقؼل، افداخؾ

وتػًرهو أو ، واظتؿدت ظذ آفقوتف فؾؽشػ ظـ اخلصقصقي افٌالؽقي، ادـجز افؾغقي

                                                           
(1)  .Kibedi Varga ,rhétorique et littérature , didier ,paris 1970,pp:84,86يـظر : 
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، وجعؾ مـ افٌحٌ افؾغقي وادٌوحٌ افديـقي حقل اإلظجوز، بـوء آختقورات ظؾقفو

بوظتٌور ، واإلؿـوع وافتلثر بوفٌالؽي افققكوكقي رواؾد تعتؿد ظذ آشتؽشوف مـ اخلورج

إٓ أهنو بعالؿوهتو معف أصٌحً ، امم افٌالؽل افكفأهنو تطرح أشئؾي خورج آهت

 (1)إحدى رواؾده افتل دظؿتف وصًٌ ؾقف .

 أوٓ :اكتشاف من الداخل : -

 افقظل وتطٌقؼ ادعقور : -0

ذا ـوكً افٌالؽي هل أول مظفر فؾقظل افؾغقي ـام ٓحظ ذفؽ بعض إ             

أبداه اإلكًون مـ آراء حقل  ؾنن جذور افٌالؽي مقجقدة مع أو مو، افدارشغ ادحدثغ

ومـ هذا ادـطؾؼ اظتز افعؿري كشلة افٌالؽي ، مجوفقوت افؾغي واشساتقجقوهتو اخلطوبقي

 واختقورهؿ فشعر معغ دون شقاه .، مع ادالحظوت افتل أبداهو افعرب ظـ افشعر

ل وجيعؾ مـ مقوقع ؽرابي افشعر ظـ شوئر ادـجز افؾغقي أول حمطي يـٌغ              

ويقيل أمهقي فؾتػًر ادقتوؾقزيؼل افذي ، خوصي ظـد افشعراء أكػًفؿ، افقؿقف ظـدهو

إكف وظل أويل بوفطٌقعي اإلصؽوفقي "، ؿدم فتعؾقؾ ؽرابي افشعر وتلثره وظجقى صـعف

فؾشعر افتل شتحوول افٌالؽي ؾقام بعد ترمجتفو بؿػفقمغ يشؽالن وجفغ فعؿؾي 

 (2)"واحدة :افغرابي وآكزيوح .

                                                           
، 2101افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق، ادغرب،  يـظر :حمؿد افعؿري، (1)

 .20ص:

 .49ادرجع كػًف، ص:  (2)
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خوصي مو كجده ظـد أيب زيد افؼرر ذم ، وـالم افعرب ظـ صقوضغ افشعراء             

وتلثرهو وهـو كجد ، هق تػًر إهلومل ؽقٌل فؾصـوظي افشعريي، (1)مجفرة أصعور افعرب 

ودخقل ادؽقن ، افتل تـٌف هلو افعرب ٕثر افشعر ظذ افـػقس، إصقل إوػ

ويعطل افعؿري كظرة مفذبي هلذا افـقع مـ ، عاإلؿـوظل وؿـ افشعري افتخقق

مـ ادًؾؿ أن هذا ادـحك اإلهلومل ؿد هتذب تدرجيقو حتك صور جمرد "ؿوئال :، افتػًر

 (2)"تعٌر جموزي اشتعوري ظـ افػعؾ اخلورق فؾغي افشعريي 

وػ وافتل تًر مع ادحطوت إ، وبعد هذه ادرحؾي إوػ افضوربي ذم افؼدم              

جوءت مرحؾي شور ؾقفو ، افذي يؿقؾ وؿتئذ إػ كقع مـ إشطقريي، فؾتػؽر افٌؼي

 "افشعر صـوظي وجفد ومعوكوة صخصقي "جـٌو إػ جـى مع ؾؽرة ، افتعؾقؾ اإلهلومل

وافػؽرة تزز خوصي مع مدرشي ظٌقد افشعر افذيـ يٌؼقن ظذ أبقاب افؼقاذم يـؼحقن 

 أحًـ حول يًتطقع افصؿقد أموم افـظرة حلقل ـومؾ وذفؽ إلخراج صعرهؿ ظذ

 افـؼديي افػوحصي .

 ثؿ يٌغ افعؿري بلن صـوظي افشعر تـٌف افؼدموء هلو وصـػقا مراحؾفو ظز :

 أ/مرحؾة اَلقؽؾة إولقة  .

 (3)ب/مرحؾة الصؼل .

ؾودرحؾي إوػ يؽقن ؾقفو افـص هقؽال وخطوضوت أوفقي حتتوج إػ ـًوء ومؾء 

 فألخطوء وهذا مو تؼقم بف ادرحؾي افثوكقي . فؾػراؽوت وتصحقح

                                                           
 .41ص:، 2118، 2دار صودر بروت، ط، يـظر : أبق زيد افؼرر، مجفرة أصعور افعرب (1)

 .52ص:، 2101حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، أؾريؼقو افؼق، ادغرب،  (2)

 .56ادرجع كػًف، ص: (3)
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وافٌحٌ ظـ افتػًر افغقٌل فؾصـوظي افشعريي وتلثرهو ثؿ افعٌقر إػ ؾؽرة             

ؾوفشوظر ، صـوظي افشعر واجلفد ذم كظؿف هل مرحؾي مل تتجووز افشوظر إػ افرأي أخر

ؿؽـ فف معرؾي اجلقد مـ وصؾ إػ مرحؾي أصٌح حيتؽؿ ؾقفو إػ افـوؿد احلصقػ افذي ي

 افرديء ويؿقز مًتقى اإلجودة واإلشوءة ذم ادـجز افؾغقي.

ويالحظ ، هدؾفو ـشػ اخلؾؾ افقاؿع ذم افشعر، وظؿؾقي آحتؽوم فمخر             

ممو دظو اخلؾقؾ إػ ، افعؿري بلن اخلؾؾ ـون مرتٌطو ؽوفٌو بوجلوكى افصقيت ادقشقؼل

 وهق افعروض وافؼوؾقي .، فعٌي افشعر وـؾامتفـشػ افـًؼ افذي تدور ظؾقفو 

وافتػًر وربط ، وافتؼًقؿ، بوفتحؾقؾ، إذ يرـز ظذ هذه ادرحؾي، وافعؿري              

بجوكى ، يريد مـ خالل ذفؽ بقون افـشلة افشعريي افتخققؾقي فؾٌالؽي افعربقي، افعالؿوت

فذي يسـف افـص افشعري ظذ جزئقوت تداوفقي إؿـوظقي مفؿي تتؿثؾ ذم: افتػطـ فألثر ا

وتداخؾ اإلؿـوظل وافتخققع ذم افـص افشعري شقمهؾ افٌالؽي افعربقي ٕن ، متؾؼقف

أيـ يتؼوضع احلجوج ، تؽقن صوحلي إلكشوء ؾؽرة افٌالؽي افعؾؿ افؽع أو افٌالؽي افعومي

ظذ افقجف افذي رتًٌ فف ، وافتخققؾ ويمدي ـؾ مـفام دوره ذم بـوء افـص وتؾؼقف

 وصده افضؿـقي وادعؾـي .مؼ

 ورضورة إعادة الؼراءة :، البديع -8

أو ، ؿراءة يشقهبو افتقجس مـ اجلؿقد، فؼد ـوكً ؿراءة افعؿري دمفػوت افٌديع          

واكتؼؾ افعؿري مـ ، مع حضقر افساـؿقي دون كظوم حيؽؿفو، ؽقوب افـًؼ وادؼوع

ي ذثؿ جلقئف فؾَحؽؿ اف، ظر بام يٌدظفافػسة إوػ فظفقر افقظل افٌالؽل واهتامم افشو

مرـزا اهتاممف ظذ صـقع ابـ ، واكتؼؾ مٌوذة إػ مًلفي افٌديع، يػصؾ بقـف وبغ ؽره

 هـ( .296ادعتز)ت
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ومرحؾي ، مع أن هذا إمر يالحظ ظؾقف دمووز ادرحؾي اإلشالمقي              

، اهى وآراء ذم احلقوة وافػـذومو كتٍ ظـفو مـ م، ادخيمغ)بغ افعٌود وإمقي (

ه ذوؿـ رواؾد افدرس افٌالؽل اخلورجقي فقدؿؼ ذم معومل ه، وشقعقد افعؿري ؾقام بعد

وبغ ، ويٌدو أن هـوفؽ صؾي وجدهو افعؿري بغ ادالحظوت افٌالؽقي إوػ، ادرحؾي

، ؾودًلفتون تـتؿقون إػ كًؼ واحد وهق : ظؿؾقي اإلبداع افشعري، مًلفي افٌديع

 وـذفؽ تؾؼقفو واهتامم افـؼود هبو .، ومذاهٌفو، ؼقموهتووم

 وتلثــر افقظل افٌالؽل وافـؼدي بام حيدث ظذ مًتقى اإلبداع افشعري              

وادحدثغ ، ؾوفتـوزع افذي ـون واؿعو بغ ادحوؾظغ، ادموهوتف أمر ٓ شٌقؾ إلكؽورهو

ترصد افؼدرات افتعٌريي افتل تشؽؾ  ظؿؾ ظذ تـؿقي رؤيي بالؽقي، (1))ادموه افٌديع (

، وافًر ظذ معودفو، وـون هـوك ادموه يثؿـ افثٌوت ظذ افؼوظدة، افؼوظدة وآكزيوح

وادموه جيعؾ افغرابي وادػورؿي واجلديد معقورا فؾجقدة ، وٓ حيوول مػورؿي أشؾقهبو

 وافتؼدم .

مو يتؿقز بف افتقور افشعري اجلديد مـ ومو صـعف ظٌد اهلل ابـ ادعتز هق بقون أن               

ذم ويؼقل ، مـ ضرف اجلوهؾقغ وافؼرآن واحلديٌ، أشوفقى افٌديع ؿد شٌؼقا إفقف

 :ذفؽ

ؿد ؿدمـو ذم أبقاب ـتوبـو هذا بعض مو وجدكو ذم افؼرآن وافؾغي وأحوديٌ  "            

دتؼدمغ مـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وـالم افصحوبي وإظراب وؽرهؿ وأصعور ا

افؽالم افذي شامه ادحدثقن افٌديع فقعؾؿ أن بشورًا ومًؾاًم وأبو كقاس ومـ تؼّقؾفؿ 

                                                           
افػصؾ ، يـظر : حمؿد كجقى افٌفٌقتل، أبق متوم افطوئل حقوتف وحقوة صعره، دار افػؽر، بروت فٌـون (1)

 .211-072افرابع، ص ص :
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وشؾؽ شٌقؾفؿ مل يًٌؼقا إػ هذا افػـ وفؽـف ـثر ذم أصعورهؿ ؾعرف ذم زموهنؿ حتك 

شؿك هبذا آشؿ ؾلظرب ظـف ودّل ظؾقف. ثؿ إن حٌقى بـ أوس افطوئل مـ بعدهؿ 

ف وتػرغ ؾقف وأـثر مـف ؾلحًـ ذم بعض ذفؽ وأشوء ذم بعض ُصعَػ بف حتك ؽؾى ظؾق

ـّ افٌقً  وتؾؽ ظؼٌك اإلؾراط وثؿرة اإلهاف وإكام ـون يؼقل افشوظر مـ هذا افػ

وافٌقتغ ذم افؼصقدة وربام ُؿرئً مـ صعر أحدهؿ ؿصوئد مـ ؽر أن يقجد ؾقفو بقً 

ـُ ذفؽ مـفؿ إذا أتك كودرًا ويزداد حظقة ب   (1)"غ افؽالم ادرشؾبديع وـون ُيًتحً

ظذ وظل ، ـون ابـ ادعتز ـغره مـ كؼود وبالؽقل ظكه، ؾؿثؾام كالحظ               

، وافتل متقز ادموهو ظـ ؽره، مـ رصد افعـوس افٌورزة، بودموهوت افشعر ومتؽـ

ؾوفٌديع ـون مقجقدا ذم افشعر افعريب وافؼرآن افؽريؿ فؽـ مل يًتؽثر مـف ودو جوء 

وهذا مو أراد افرجؾ إبرازه ٕٓ يؼول: ظرف ، دثقن ؽؾى ظذ صعرهؿ ؾعرؾقا بفادح

 هبؿ .

دمـقس وادطوبؼي ...( وحموشـ ، وتصـقػ ابـ ادعتز فؾٌديع بغ افٌديع )اشتعورة            

افتعريض وافؽـويي ...( يدخؾ افدرس افٌالؽل إػ بدايي افتصـقػ ، افؽالم )آفتػوت

بالؽقي تروم رصد إوجف اجلامفقي فؾعٌورة افؾغقيي وضرق آدائفو ذم افٌديع ـقجفي 

وهذا مو ، فؽــو كجدهو ظـد ابـ ادعتز مرتٌطي بوحلرـي افشعريي وادموهوهتو، ومؼوصدهو

وافتقاصؾ مع حرـي اإلبداع افشعري ومعوجلي ادًوئؾ افـؼديي ، يعطقفو صقغي ادؼوع

 . ادطروحي خوصي افـزاع بغ افؼديؿ واجلديد

بوظتٌوره مـ افرواؾد افتل دظؿً ، ويرصد افعؿري توريخ افدرس افٌديعل          

 وٓ حظ أكف مر بؿراحؾ ثالث :، افٌالؽي افعربقي

                                                           
 .07ص:، 2103، 0ط، بروت فٌـون، دار صودر، افٌديع، تح شؿر صؿس، ظٌد اهلل بـ ادعتز (1)
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 ادرحؾي إوػ : تلفقػ بديعل تقفد ظـ اخلصقموت وظوفٍ إصؽوٓهتو. -

 ادرحؾي افثوكقي :حترير أبقاب افٌديع واشتخراجفو وافػصؾ بغ مؽقكوهتو . -

 (1)أو حتـقطفو .، رحؾي افثوفثي :كظؿفو وذحفواد -

ؾودرحؾي إوػ مثؾفو ، أخذه كؿقذجو يؿثؾفو، وجعؾ افعؿري فؽؾ مرحؾي ظؾام             

هـ( وافذي جعؾ مهف 654وادرحؾي افثوكقي مثؾفو ابـ أيب اإلصٌع ادكي )ت، ابـ ادعتز

ؾقؾ وربط افعالؿوت بغ صقر ذم مجع ادودة افٌديعقي وتصحقح حدودهو واهتؿ بوفتح

هـ( صوحى ادـزع افٌديع ذم دمـقس أشوفقى 8ويضع افًجؾامد)ت ق ، (2)افٌديع 

أظود تـظقؿ ، ؾٌوفـًٌي فؾعؿري ٓ يعدو افًجؾامد مصـػو، وؿـ هذه ادرحؾي (3)افٌديع

وق وهذا افرأي ٓ يقاؾؼ ظؾقف مـ يـؼى ويؼرأ افؽتوب ؿراءة تربطف بوفًق، ادودة افٌديعقي

وادعورف افتل ـوكً مـتؼة ومو أبداه افًجؾامد مـ آراء حقل ، افػؾًػل فعكه

أشوفقى افٌديع واختقوراتف ذم تعريػ هذه إشوفقى ثؿ افتؼًقامت افتل حؼؼ هبو 

أمو تطٌقؼف وحتؾقؾف فؾـصقص مـ افؼرآن وافشعر ؾقشفد ، افػروق بغ أدق ضرق افتعٌر

وفـو ذم كقع ، قص بام حتتقيي مـ ممهالت تعٌرييظذ رؽٌي افرجؾ ذم اشتـطوق افـص

آفتػوف وؿـ كقع اإلرصود افداخؾ حتً اجلـس اخلومس وهق افرصػ مثول ظذ 

                                                           
، 2101، 2الؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، إؾريؼقو افؼق، ادغرب، طيـظر :حمؿد افعؿري، افٌ (1)

 .65-62ص ص :

يـظر : ابـ أيب اإلصٌع ادكي، حترير افتحٌر ذم صـوظي افشعر وافـثر وبقون إظجوز افؼرآن، تح  (2)

 .2102افؼوهرة مك، ، حػـل حمؿد ذف، جلـي إحقوء افساث اإلشالمل

مؽتٌي ادعورف، ، تح ظالل افغوزي، ادـزع افٌديع ذم دمـقس أشوفقى افٌديع أبق حمؿد افًجؾامد، (3)

 .0981، 0افربوط ادغرب، ط
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هذا ، (1)حتؾقؾ افـص افؼرآين وتتٌع افـقع افٌديعل وؾفؿ افـص مـ خالل حتؾقؾ جزئقوتف

، وـوة ظـد أرشطقكوهقؽ ظـ اخلؾػقوت افتل حيؿؾفو ادـزع مـ تلثر بػؽرة افتخققؾ وادح

صحقح أن افرجؾ ـون هيدف إػ جعؾ افدرس افٌديعل )بوظتٌوره ادموهو بالؽقو ( 

ؾوظتؿد ظذ مودة شوبؼقف فؽـ هذا ٓيـػل ، يتحؽؿ ؾقف كظوم وكًؼ ظؼع ووبط جلزئقوتف

 وجقد مؼوع ومؼصد بالؽل أـز مـ هذا يرمل إفقف .

وهلذا ـوكً ظؿؾقي افتجـقس كػًفو "ويؼقل افعؿري ظـ ظؿؾ افًجؾامد :            

 (2)"دون روح ؛مل ختتؾػ ـثرا ظـ ظؿؾقي افـظؿ وافتحـقط 

هـ( وبغ ظؿؾ افًجؾامد شقالحظ 751ومـ يؼورن بغ ظؿؾ صػل افديـ احلع )ت

جؾامد آخذ بـوصقي افػؽر إرشطل، اهلقة بقـفام ٓ حموفي ًّ وظوفٍ ـثرا مـ ، ّٕن اف

وكلخذ ظذ افعؿري أّكف مل يلخذ ، دؾف جمّرد افؼح أو اجلؿعومل يؽـ ه، ؿضويو افٌقون

مؼوع افٌديع ظذ حمؿؾ اجلد ومل ير ذم ادـزع افٌديع وافروض ادريع افؼقؿي افتل 

 .ـشػ ظـفو ظاّلل افغوزي أو حمّؿد مػتوح 

ثؿ يـتؼؾ افعؿري إػ ادرحؾي افثوفثي ؛أيـ كجد ظؿؾقوت كظؿ افٌديع وذحف              

ـو تغؾى ظذ افرؤيي افٌالؽقي افـظرة افتثٌقتقي افتل تريد احلػوظ ظذ ؾـقن افٌديع دون وه

وؽدا افدرس ، بؾ وتؿ افػصؾ بغ افٌديع وبغ احلرـي افشعريي افتل أكشلتف، زيودة

افٌالؽل افٌديعل جمرد صقر متـوثرة ٓ جيؿع صؿؾفو ووبط كًؼل أو كظوم يرجعفو إػ 

 ص اإلبداظل .ويصؾفو بوفـ، مٌودئ ـؾقي

                                                           
 .352-351ادرجع كػًف، ص ص : (1)

 .64حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (2)
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وافدرس افٌديعل افٌالؽل افذي مل يـؾ افعـويي افؽوؾقي ذم مؼوع افعؿري ؾقام              

وشقعقد افعؿري إػ تـوول ، يشؽؾ كقاة ٓ يًتفون هبو ذم افدرس اإلظجوزي، كراه

ؾوفذي يؼرأ صـقع ، افدرس اإلظجوزي ومٌوحٌ افؼرآن افؽريؿ دون ذـر افصؾي بقـفام

افـؽً ذم إظجوز "راءة تلصقؾقي شرجعف إػ مو أكجزه افرموين ذم رشوفتف افًجؾامد ؿ

وآهتامم بوفصقر بوظتٌورهو فى ، خوصي مو يتعؾؼ بوٕجـوس افؽزى، (1)"افؼرآن 

افعؿؾ إديب ومظفر اجلامفقي وـذفؽ تعتز ظومال مًوكدا فتحؼقؼ إثر اإلؿـوظل 

ؾوفتقور ، Groupe MUومي ظـد مجوظي مق يدخؾ وؿـ آهتامموت ادعوسة فؾٌالؽي افع

، "les figures"افٌالؽل اجلديد فؾجامظي يعتؿد ظذ تصـقػ إوجف افٌالؽقي 

ؾوفٌالؽي "واشتثامرهو ذم افؽشػ ظـ اشساتقجقوت افـص اخلطوبقي وافشعريي افتخققؾقي 

 .(2)"معرؾي افطرق وإشوفقى افؾغقيي ادؿقزة فألدب 

ؾوفٌديع افعريب متلّصؾ ذم ، بغ تقور افٌديع وجمؿقظي افٌالؽي افعوّميمع افػورق             

وكجد افٌالؽي افعومي ، وفف مداخؾ ذم بالؽي افـص، مذاهى افشعر ودراشوت اإلظجوز

وؿّؾام تتجووزهو كحق ، افغربقي هلو اهتامموت بـققّيي ذات أصقل ذم افصقرة افشعريي

 احلجوج ظذ ظؽس تقور افٌديع .

وتلشقس جوكى مـ ، واشتثامر هذا اجلوكى ذم ؿراءة افـصقص اإلبداظقي            

هيتؿ بوٕشوفقى افتل تتقحفو افؾغي فصـوظي إثر اجلاميل يعزز مقؿع بؼقي ، افٌالؽي

 افتل تٌحٌ ذم احلجوج وافند وافشعريي .، آدموهوت

                                                           
وؿـ ، اهلل أمحد ظع بـ ظقًك افرموين، افـؽً ذم إظجوز افؼرآن، تح حمؿد زؽؾقل شالم وخؾػ (1)

 .2102، 6ثالث رشوئؾ ذم إظجوز افؼرآن، دار ادعرف، افؼوهرة مك، ط

(2) Groupe MU ,rhétorique générale ,éd le seuil,paris ,1982,p:25. 
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 آختقورات وبالؽي افرصد: -3

وؿـ افراؾد إول فؾدرس افٌالؽل ، فشعريييتعرض افعؿري فالختقورات ا              

متخذا مـ احلامشي ٕيب متوم كؿقذجو يعؽس ادعوير ، "افـؼد افتطٌقؼل "افعريب وهق 

وادؼوربي افتل ؿدمفو افعؿري تعتؿد ظذ ، ادعتؿدة ذم تؾؼل افـص افشعري واختقوره

، Hans robert jaussرؤيي تقجففو كظريي افتؾؼل ـام يعروفو هوكز روبرت يووس 

 ويؼًؿفؿ إػ:، ويؼقم افعؿري ذم افٌدايي بتصـقػ أكقاع افؼراء أوادتؾؼغ

 افؼورئ افعودي ادًتفؾؽ )ادتؾؼل إول ( " .0

 افؼورئ ادتلمؾ )أي افـوؿد( .2

معوروو ، وافؼورئ ادٌدع افذي يتػوظؾ مع افعؿؾ إديب ؾقـتٍ بدوره .3

 (1) "فؾؿؼروء بشتك صقر ادعوروي .

وكجد ذم افساث افعريب كامذج مـ افتلفقػ تعتؿد ضريؼي ، ـ ظؿؾقي افتؾؼلؾوفـوؿد جزء م

وهمٓء افذيـ يؼقمقن بعؿؾقي ، آختقور وافروايي فؾشعر وتضعف بغ أيدي افؼراء

ويـطٌؼ ظؾقفؿ اشؿ افـؼد ، ؾفؿ كؼود تطٌقؼققن، آختقور يمشًقن ظؿؾفؿ ظذ معوير

 ادزيػ بغ افدكوكر . بؿػفقمف افؼديؿ بوظتٌوره متققز افصحقح مـ

، يـطؾؼ افعؿري ذم هذه اجلزئقي مـ مؼوظف مـ افػصؾ بغ افروايي وآختقور           

أمو آختقور ، بوظتٌور أن افروايي تًعك فؾحػوظ ظذ افساث وتقثقؼف وجعؾف مرـزا

بؽامل  وٓ هيتؿ ادتخر، ؾقجعؾ افؼقؿ افػـقي افتل تؽتشػفو افذات ادتخرة مهف ادرـزي

                                                           
 .68، ص:2101، 2حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، إؾريؼقو افؼق، ادغرب، ط (1)
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افـصقص أو كًٌتفو بؾ مو هيؿف هق ؿقؿتفو افػـقي وادضؿقكقي افتل أهؾتفو فتجذب 

 (1)اكتٌوهف وتتػوظؾ مع ذوؿف وذوق معوسيف ممـ يـتؿقن إػ تقوره .

، ؾعؿؾف يـتؿل حلرـي دمديديي، واحلامشي ٕيب متوم متثؾ هذا افـقع مـ افتلفقػ            

واظتامدا ظذ هذه ، وافػؽري، وافػـل، إخالؿل تعتؿد ظذ مػفقم افتػوظؾ بغ

أمؽـ افعؿري تصـقػ تقجفوت توريخ آختقور افشعري افؼديؿ ، اجلزئقوت افثالث

 : (2)ـؤيت

آهتَمم ادوضوع دم ادؼام 

 إول

ادزاوجة بني ادوضوع 

 والصورة

 آهتَمم بالصورة دم ادؼام إول

 افٌحسي ذم:)احلامشي (-

 ذم:)افزهرة ( ابـ داود-

وممفػوت ـثرة ذم مقوقظوت 

خوصي مثؾ حؾٌي افؽؿقً 

ومراتع افغزٓن فؾؼويض 

 افـقاجل 

 أبق متوم ذم:)احلامشي (-

ذم حغ متقؾ افقحشقوت 

 كحق آهتامم أـثر بوفصقرة .

 ابـ ادعتز ذم:)ؾصقل افتامثقؾ (-

إكٌوري ذم :)ـتوب افتشٌقفوت -

) 

ظوئر اخلوفديون ذم : إصٌوه وافـ-

. 

 

، هـ( ادؼقموت افتل بـك أبق متوم ظؾقفو اختقوره420وؿد افتؿس ادرزوؿل)ت            

فقخرج بعؿقد افشعر أو ادؼقموت إشؾقبقي وافتداوفقي فؾخطوب افشعري ـام 

إهنؿ ـوكقا "ؾقؼقل :، اشتـٌطفو ادرزوؿل مـ تؾؼل أيب متوم فؾـص افشعري افؼديؿ

                                                           
 .73، 70ػًف، ص ص : يـظر : ادرجع ك (1)

 .76حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص : (2)
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–واإلصوبي ذم افقصػ ، وجزافي افؾػظ واشتؼومتف، فحيووفقن ذف ادعـك وصحت

وادؼوربي –وصقارد إبقوت ، ومـ اجتامع هذه إشٌوب افثالثي ـثرت شقائر إمثول

ومـوشٌي ادًتعور ، وافتحوم أجزاء افـظؿ وافتئومفو ظذ ختر مـ فذيذ افقزن، ذم افتشٌقف

ام فؾؼوؾقي حتك ٓ مـوؾرة ومشوـؾي افؾػظ فؾؿعـك وصدة اؿتضوئف، مـف فؾؿًتعور فف

 (1)"وفؽؾ بوب مـفو معقور ، ؾفذه شٌعي أبقاب هل ظؿقد افشعر، بقـفام

ؾؿعوير ظؿقد افشعر ومؼقموتف ذات هؿ بالؽل يٌحٌ ذم مو جيى تقؾره ظـد 

وافثوين فقؼقل افشعر ، ؾوٕول فقختور إجقد بذوؿف، وظـد ادٌدع، ادتؾؼل/افـوؿد

 (2)ادًتجود بشفقتف .

هتتؿ بؼوط آختقور ومؼقموتف ، ؾوفٌالؽي افتل أراد ادرزوؿل حتؼقؼ جزء مـفو               

وافرجؾ يػتح بوبو ظذ مًلفي ، وتعؿؾ ظذ ـشػ هذه ادؼقموت افتل تتقؾر ظـد ادتؾؼل

ؾقليت ، وافرؤيي افتل يؿؽـ فؾؿتؾؼل تؼديؿفو بعد ؿراءة افـص وتذوؿف، افتؾؼل افشعري

ادعوير افضؿـقي افتل تقؾرت ٓختقور ظـوس بعقـفو وافسـقز ظؾقفو  افـوؿد فؾٌحٌ ظـ

 دون ؽرهو .

افًحر "هـ( ذم :776وهذا مو كجده ظـد فًون افديـ بـ اخلطقى)ت            

؛ظـدمو بـك اختقوراتف افشعريي ظذ معقوري:افتػقق ذم افصـوظي افشعريي (1)"وافشعر

                                                           
، 0دار افؽتى افعؾؿقي بروت فٌـون، ط، أبق ظع ادرزوؿل، ذح ديقان احلامشي، تح ؽريد افشقخ (1)

 .01ص:، 2113

، 2102، 0ن، طيـظر :إحًون ظٌوس، توريخ افـؼد إديب ظـد افعرب، دار افؼوق، ظامن إرد (2)

 .405ص:
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مرهػ  –هى أن متذوؿو "و، دعتود وافًوئدومعقور اجلري ظذ افـؿط ا، وافتخققؾ

ؾام هل ادعوير افتل ، أراد أن خيتور ٓبـف أو فٌعض افـوس ظددا مـ افؼصوئد–افذوق 

 (2)"يعتؿد ظؾقفو ذم آختقور ؟

بؿثوبي إجوبي ظـ افًمال ، فؼد ـون اظتامد فًون افديـ ظذ هذيـ ادعقوريـ            

إػ "ٕول بوشؿ افًحر ـؾ كص صعري جـح وؿد خص ادعقور ا، شوفػ افذـر

وأحؾ آشتعورة بودحؾ افـٌقف ]...[ وأظرق ذم بوب افشعر أتؿ ، افتخققؾ وافتشٌقف

 (3)"آظراق 

وحوول فًون افديـ جفده تطٌقؼ هذا ادعقور ذم اختقوراتف ظز أؽراض اددح              

ظؾقفو أصحوب  وهـو كؾتؿس إشس افتل يٌـل، وافـًقى وافقصػ واحلؽؿ

ؾؾًون افديـ اظتز صقر افٌالؽي وإؽراؿفو ذم افشعريي معقورا ، آختقورات افشعريي

كؼديو كوبعو مـ افـص افشعري حتً رؿوبي بالؽقي تمدي خدمي فؾػحص افـؼدي 

 وتًوظد ظذ إظطوء افؼقؿي .

 اكتشاف من اخلارج :ثاكقا : -

خورج آهتامم بوفـص ، افٌالؽل ظؿؾ افعؿري ظذ اـتشوف رواؾد افدرس              

بؾ تتالحؿ مٌوحثفو فتشورك ذم صـوظي ، ذم جموٓت فقًً مؼطقظي افصؾي بف، آبداظل

                                                                                                                                        
فًون افديـ بـ اخلطقى، افًحر وافشعر، تح ـقكتــتف ؾرير، بدايوت فؾطٌوظي وافـؼ وافتقزيع،  (1)

 م.2116، 0ط، شقريو

 .641احًون ظٌوس، توريخ افـؼد إديب ظـد افعرب، ص: (2)

 .02افًحر وافشعر، ص: ، فًون افديـ بـ اخلطقى (3)
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ؾؽون اهتامم افعؿري بوفٌحٌ ، إمزاضقريي افٌالؽي افتل تًتؽشػ افـص وتـظر فف

 .ؾد إجـٌل ادسجؿ ظـ افققكوكقيوافقا، وكظريي ادعرؾي، وافدرس اإلظجوزي، افؾغقي

 السمال الؾغوي : -0

خقؾو مـ ، ضريؼفو اجلود ذوتؼـغ ؿقاظدهو تتخ، فؼد ـوكً ظؿؾقي مجع افؾغي           

جراء افتامزج بغ افشعقب ، وتـومل طوهرة افؾحـ، وقوع صحي افؾًون افعريب

هذا آختالط أثر أيام تلثر ذم وأن "خوصي ، بعد افػتقحوت اإلشالمقي، ادختؾػي 

رت ذم أؾقاه إجقول احلييي اجلديدة ظذ ؽر مو ـوكً ظؾقف ؿٌؾ هذا افعربقي افتل صو

 (1)"افعك 

وؿد ؿوم بلظٌوء هذه ادفؿي رجول ؛مـفؿ مـ ظؿؾ ظذ مجع ادودة افؾغقيي              

ومـفؿ مـ اهتؿ بوفٌحٌ ، هـ(054هـ(وأيب ظؿرو بـ افعالء )ت206ـوٕصؿعل )ت

 وتراـقٌف م افعريب مػرداتف  )اجلوكى افكذم(ظـ افؼقاكغ افتل حتؽؿ كظوم افؽال

وـون افعؿالن يدوران حقل حمقر افؼقوس أو إجيود افؼقاكغ ، )اجلوكى افـحقي(

وؿد ٓحظ افعؿري وجقد ساع بغ مو اظتزه ، ادطردة افتل حتؽؿ افؾغي بؿًتقيوهتو

، ؼوس ظؾقف؛أي بغ افـص افشوئع افذي ي(2)افـحقيقن مرـزا وبغ مو اظتزوه هومشو 

وبغ احلوٓت اخلورجي ظـف وافتل تعومؾ معفو افؾغقيقن وافـحوة بوظتٌور جزء مـفو 

                                                           
ًامع افؾغقي افعؾؿل ظـد افعرب ومػفقم افػصوحي، مقؾؿ فؾـؼ، ظٌد افرمحـ حوج صوفح، اف (1)

 .25ص:، 2117اجلزائر، 

 .93، 91يـظر :حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص ص:  (2)
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وحتً مػفقم افيورة ، (1)"ضرق افؽالم ومآخذه "حتً مػفقم ادجوز بوظتٌوره 

ويٌدو أن فؾعؿري مقؿػو مـ مًلفي افقحدة افتل مورشتفو اخلالؾي ، افشعريي أو افتقشع

ممو جعؾف يعتز افؼقاظد ، (2)يـ إمقي وافعٌود إولاإلشالمقي خوصي ذم افعك

وافدراشوت افتـؼقٌقي تشفد بلن ، وافدٓئؾ افتورخيقي /افؾغقيي، ادًتـٌطي معقورا جديدا

افؾغي تؿ تؼـقـفو بوٓظتامد ظذ افشوئع وظذ مٌدأ افقحدة افتل يؾحؼ هبو ـؾ موظداهو 

اشتؼرائل يعتؿد أشس افٌحٌ  وهذا أمر ضٌقعل ذم ـؾ ظؿؾ، حتً تًؿقي افشوذ

 (3)افعؾؿل.

ويتؽؾؿ افعؿري ظـ اشتػودة افدرس افٌالؽل ممو اظتزه افؾغقيقن وافـحوة             

أو ، ؿد يٌدو ؽريٌو أن تتقفد افٌالؽي"اشتثـوء ظـ افؼوظدة )ادجوز وافيورة ( ؿوئال :

تـزاح ظـف . وفؽـ أي ادعقور افذي ، ذم مفد افـحق وهق كؼقضفو، مؽقن مـ مؽقكوهتو

ذم وجف افكامي ، ذم وؿً مٌؽر، افذي وؿع تورخيقو هق أن افظقاهر افٌالؽقي وؿػً

ؾلوؿػً ذفؽ افؼقوس افصورم ، افعؾؿقي افتل كعً هبو افؼقوس افـحقي واضراد افؼقاظد

حتؿؾ ذم يدهو افقؿـك كص افؼرآن افؽريؿ وذم يدهو افقنى ديقان افشعر ، ظـد حدوده

 (4)"هبام وصقل افؼقوس إػ هنويتف .تعطؾ ، افعريب

                                                           
ظٌد اهلل ابـ ؿتقٌي، تلويؾ مشؽؾ افؼرآن، تح شعد بـ كجدت ظؿر، ممشًي افرشوفي كوذون،  (1)

 .49ص: ،2100، 0دمشؼ شقريو، ط

 .89يـظر :حمؿد افعؿري، ادرجع كػًف، ص: (2)

 صيـظر :ظٌد افرمحـ حوج صوفح، افًامع افؾغقي افعؾؿل ظـد افعرب ومػفقم افػصوحي،  (3)

 .333، 250:ص

، 2103ادغرب، –حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة، أؾريؼقو افؼق  (4)

 .003ص:
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واتٌوع ؿقاكقـف ذم افؾغي افعؾؿقي أو ، وافػؽرة افؼوئؾي بلن افـحق هق ادعقور            

آشتخدام افعودي يشؽؾ ادرجع افذي تـزاح ظـف افؾغي افشعريي كجدهو ظـد ـقهـ     

(Jean Cohenاف )وابتعودا ظـ اتٌوظو دعقور افؾغي ، ذي جيعؾ مـ اخلضقع فؾـحق

  (1)درجوت افشعريي خوصي إذا ـون فؾـحق ظالؿي وضقدة بوجلوكى ادعـقي.

ممو اظتز خروجو ظـ افؼوظدة وافؼقوس واشتػود مـف ، ويؾٍ افعؿري اجلزء إول            

وافـوطر ذم ادجوز افذي خصف افعؿري ، وهق مو خيص جموز افؼرآن، افدرس افٌالؽل

وافذي ضقر مع ادعتزفي وإصوظرة ورأيـوه ، ـ ادػفقم افؽالملبوفدراشي جيده بعقدا ظ

يؿثؾ جموز افؼرآن ظؿؾقي افغربؾي ادـفجقي إوػ "إذ ، موثال ذم ادموهوت افٌالؽي ادختؾػي

افتل شتًؿح بوشتخراج جمؿقظي مـ ادؼقٓت افٌالؽقي بؼدر مو تًتخرج متـو مـ 

 (2)"فٌالؽل ثؿ افتًؿقي وافتعريػ إمثؾي افتل شتؽقن ٓحؼو مقوقظو فؾتلمؾ ا

، وافتلويؾ، وادعـك، هـ( جعؾ مـ ـؾؿي جموز مرادؾو فؾتػًر201ؾلبق ظٌقدة )ت            

وجيتؿع معـوهو ظذ افطرق وإشوفقى افؾغقيي ادؿؽـي افتل اختذهو ، (3)وافغريى ...

وؽرهو ، ورواختص، وحذف، وتلخر، افؼرآن افؽريؿ فؾتعٌر ظـ مؼوصده ؛مـ تؼديؿ

، وافعؿري ؿوم بعؿؾقي حك ٕصؽول ادجوز ظـد أيب ظٌقدة، مـ افطرق افتعٌريي

بعد ظؿؾقي اشتؼصوء فألمثؾي افدافي "يؼقل ذم ذفؽ :، ؾقجدهو تسـز ذم أصؽول مخس

                                                           
ص ، 0993، 3ط، ، بـوء فغي افشعر، تر أمحد درويش، دار ادعورف، افؼوهرة مكيـظر :جقن ـقيـ (1)

 .033-032ص :

 .94حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (2)

، 2، ج20، ص:0يـظر :أبق ظٌقدة، جموز افؼرآن، تح حمؿد ؾماد شزـغ، مؽتٌي اخلوكجل، افؼوهرة، ج (3)

 .057ص:
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)بغض افـظر ظـ افؼوح ادعجؿقي ظـ ضريؼ ادرادف أو افتػًر ( بدا فـو أن 

 تـدرج ذم اخلوكوت افتوفقي :إصؽوٓت ادجوز ظـد أيب ظٌقدة 

 تداخؾ افضامئر وتٌودهلو ادقاؿع  .-0

 اختالف أوجف اإلظراب وافؼراءات .-2

 اشتعامل افؾػظ ذم ؽر مقؿعف ادتقؿع وخموفػي طوهر افؼقل .-3

 افزيودة وافـؼصون ذم ترـقى افؽالم .-4

 (1)"افـؼؾ واإلحلوق افدٓيل .-5

بؾ يقجف ظـويتف ٓكتؼوء إمثؾي ، قي افرصد وافتصـقػوٓ يؽتػل افعؿري بعؿؾ            

بؾ يتجف مهف كحق تصـقػ جموز أيب ظٌقدة بغ :جموزات ، افدافي ظذ افـؼوط افتل اـتشػفو

وبغ ، أو مشؽالت ظقجلً بتقحقد ادصحػ، ذات صؾي بوفتطقر افتورخيل فؾغي

 تقزع ظز مًتقيغ :هذا افؼًؿ إخر ي، تػًح ادجول واشعو فؾتلويؾ، جموزات كصقي

 احلذف وافتؽرار ...وهق مو ، مًتقى افٌحٌ ذم دٓٓت افتؼديؿ وافتلخر

 شقفتؿ بف افًؽوـل وؿـ ظؾؿ ادعوين .

 وهذا مو شقتؿ معوجلتف ، مًتقى كؼؾ افدٓفي ودمووزهو فظوهر افعٌورة افؾغقيي

 (2)ظـد افًؽوـل حتً مًؿك ظؾؿ افٌقون .

ؾقام خرج ظـ ، ادصطؾح افقحقد افذي اشتخدمف افؾغقيقن ومل يؽـ ادجوز هق            

، بؾ كجد افيورة افشعريي حورضة وؿـ اهتامموهتؿ، واضراد ؿقاكقـفو، ؿقوس افعربقي

                                                           
 .97، ادرجع كػًف، ص:حمؿد افعؿري (1)

 .017يـظر :حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (2)
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ومو ، وبغ اظتٌورهو ظقٌو، وـوكً اإلصؽوفقي ادطروحي هل بغ اظتٌور افيورة مزيي

وافصؾي ، هو مع ادجوزيشؽؾ مـعطػو ذم مًرة دراشي افيورة افشعريي هق افتؼوؤ

افؼوئؿي بقـفام دمؿعفو ؾؽرة افؼوظدة افـحقيي بوظتٌورهو احلؼقؼي افتل يعتؿدهو افٌالؽققن 

 (1)معقورا ٓكزيوح افؼقل افشعري .

مـ هذا احلقار حقل افؼوظدة افـحقيي وافيورة افشعريي واحلؼقؼي افديـقي وادجوز "

صقر آشتعورة وافتشٌقف وؽرمهو تغذت ادٌوحٌ افٌالؽقي ؾتحقفً مـ جمرد ذـر 

وؿـ صقر افٌديع وحموشـ افؽالم إػ جمول افـؼوش افدؿقؼ ذم بـقي ادجوز ووطقػتف ـام 

 (2)"كجد ظـد اجلرجوين مع حتديد وتدؿقؼ فؾؿػوهقؿ .

ويٌدو أن ساع افيورة وافؼوظدة افـحقيي ظـد افـحوة هق ذاتف ساع ادجوز واحلؼقؼي 

، ق ساع يؿثؾ إصؽوفقي ادرـز واهلومش أو افؼوظدة وآشتثـوءوه، ظـد ظؾامء افؼع

 وهذا مو شقؼقد فؾكاع حقل ؿضقي ادجوز ظـد ادعتزفي وافظوهريغ .

يؼقؿ آراءه ظذ ، وافعؿري ذم ؿراءتف هذه ٕصؾ مـ أصقل افدرس افٌالؽل            

، قيي هق فى افشعرييادقروث افٌالؽل افشؽالين افذي يعتز اخلروج ظـ افؼوظدة افـح

فؽـ هؾ كجد ذم ، (3)ؾوفشعر يؽن افرتوبي افتل حيقوهو افعومل وافؾغي بوظتٌورهو جموٓ فف

 صعركو افعريب ـن رتوبي افؾغي هق كػًف ـن رتوبي افؼوظدة افؾغقيي ؟

                                                           
 .029يـظر :ادرجع كػًف، ص: (1)

 .029ادرجع كػًف، ص:  (2)

يـظر :ؾؽتقر ايرفقخ، افشؽالكقي افروشقي، تر :حمؿد افقيل، ادرـز افثؼوذم افعريب، افدار افٌقضوء،  (3)

 .09، ص:2111، 0ط
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ٕكـو ؽوفٌو مو كجد افؼوظدة افـحقيي تػرض ، ٓ كًتطقع اجلزم مطؾؼو هبذا إمر            

، وآكزيوح افذي حيصؾ برظويي افؼوظدة افـحقيي، مع وجقد جوكى افتغريى، ـتفوهقؿ

وهـو يتقجى ظؾقـو أٓ كغؾى ادػوهقؿ افغربقي ظذ ، ـام أثًٌ ذفؽ اجلرجوين ذم افدٓئؾ

ؾال يًتؼقؿ إمر ، كصقصـو افعربقي ٕن افغربقغ يـطؾؼقن مـ فغوهتؿ فصـوظي كظريوهتؿ

 مراظوة فتوريخ فغتـو وافساث افذي حتؿؾف .إذا حووفـو تطٌقؼفو دون 

 إعجاز الـص الؼرآين : -8

وؿد ، ـون كزول افؼرآن افؽريؿ أهؿ حدث صفدتف افؾغي افعربقي ذم تورخيفو            

ؾؽون ضرازا ؾريدا مـ كقظف ، وادـؽريـ هلو، اشسظك اهتامم ادممـغ بوفدظقة اإلشالمقي

وـوكً بالؽتف وضريؼي ، وافسؽقى وافسهقى ،واإلخٌور ظـ افغققب، ؛ ذم افتؼيع

، ومو هق إٓ ؿرآن مٌغ، بغ افشعر وافًحر، كظؿف تدخؾ شومعف ذم حرة مـ أمره

ثؿ جوءت ، وآؿساب مـ معوكقف ومؼوصده، واهتؿ ادًؾؿقن بف وظؿؾقا ظذ تػفؿف

وهيقد  مـ كصورى، افػسة افتل دخؾً ؾقفو افعـوس إجـٌقي إػ اخلالؾي اإلشالمقي

ؾطرحً إشئؾي حقل إظجوز ، وصوبئي ... مع مو محؾقه مـ ؾؾًػي ومٌوحثوت ٓهقتقي

وتصورظً افػرق اإلشالمقي حقل ؿضقي ، وضريؼي إثٌوت افـٌقة، افؼرآن افؽريؿ

فؽ ؾوئدة ـزى وشتؽقن بقئي ادعتزفي ذوشتًتػقد افٌالؽي افعربقي مـ "، (1)اإلظجوز

قئوت افرئقًقي افتل يـشل ذم طؾفو افتػؽر افٌالؽل خوصي وادتؽؾؿغ ظومي إحدى افٌ

 (2)"ويسظرع. 

                                                           
، 3يـظر :محودي صؿقد، افتػؽر افٌالؽل ظـد افعرب، دار افؽتوب اجلديد، بروت فٌـون، ط (1)

 ومو يؾقفو . 35ص:، 2101

 .35محودي صؿقد، ادرجع كػًف، ص: (2)
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ذه افتًوؤٓت وكجد افعؿري يـصى اهتاممف ظذ اجلوكى افتطٌقؼل مـ ه            

يتؾخص اجلوكى افتطٌقؼل مـ افؽالم حقل افؼرآن افؽريؿ ذم آفتزامغ "و، افؽالمقي

 افتوفقغ :

 وت ظـف )افتـزيف(.افدؾوع ظـ افـص افؼرآين ودؾع افشٌف 

 .) (1)"بقون وجف اإلظجوز )ادزيي 

، واجلوكى إول خوص بوفدؾوع ظـ افؼرآن افؽريؿ ومقاجفي ادشؽؽغ ذم افقحل

أمو اجلوكى افثوين ؾقؿثؾ افكاع بغ ، وهـو كجد ابـ ؿتقٌي)ت( مـ شقؿثؾ هذا آدموه

 افؼرآن افؽريؿ .افػرق آشالمقي وتقجفوهتؿ ذم تزير وجف ادزيي ووجف إظجوز 

بوظتٌوره هيدف إػ ، ويتحدث افعؿري ظـ آدموه افذي يـتؿل إفقف ابـ ؿتقٌي            

ويالحظ بلن ، افرد ظذ ضعقن ادشؽؽغ وبقون اكًجوم افـص افؼرآين وحًـ اتًوؿف

وهق بذفؽ يؿفد فؾؼورئ إؿصوء هذا افتقور ، هذا افتقور مل جيد امتدادا ذم افٌالؽي افعربقي

مع أكـو كجد ممثؾغ فف بعد ابـ ؿتقٌي ؛ ـوخلطقى اإلشؽوذم ، ـ اجلزء افثوين ذم مؼوظفم

افذي خصصف دعرؾي أهار ، (2)"درة افتـزيؾ وؽرة افتلويؾ"هـ( ذم ـتوبف :430)ت

ويؼدم تعؾقالت ترتٌط بوكًجوم ، اشتخدام ادػردات وحروف ادعوين وؿـ ادتشوبف

وجالل افديـ افًققضل  ، فدؿقؼي ذم بقوكفافـص افؼرآين وتقؾر ادؼصديي ا

افذي بحٌ ؾقف ظـ ، (3)"أهار ترتقى افؼرآن "(خوصي ذم ممفػف افذي أشامه: 900)ت

                                                           
 .040حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (1)

 م.2102، 2ط، عرؾي، بروت فٌـوناخلطقى آشؽوذم، درة افتـزيؾ وؽرة افتلويؾ، دار اد (2)

مرزوق ظع إبراهقؿ، دار و جالل افديـ افًققضل، أهار ترتقى افؼرآن، تح ظٌد افؼودر ظطو (3)

 .2112افػضقؾي، افؼوهرة، 
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آكًجوم احلوصؾ بغ افًقر افؼرآكقي ذم تتوبعفو ـام هل مقجقدة ذم ادصحػ 

وهق ، وممو ٓ صؽ ؾقف أن هذا افعؿؾ كوبع ظـ إصؽول ضرح ؿٌؾ افًققضل، افؼيػ

 يقجد اكًجوم بغ مؼوصد افًقر افؼرآكقي فتؽقن ظذ هذا افستقى؟هؾ 

 ويؿؽــو أن كصـػ ؿراءة افعؿري فصـقع ابـ ؿتقٌي إػ حمقريـ :              

  حمقر افؼضويو ادراؾؼي فإلظجوز افؼرآين ذي آهتامم افٌالؽل : وهـو خيص

مو ادظل  مـ  وـذفؽ، افعؿري إشئؾي افؽالمقي افتل يرد ظؾقفو ابـ ؿتقٌي

 (1)افؾحـ ذم افؼرآن افؽريؿ وافتـوؿض وافتشوبف .

 افذي خيصف ، حمقر افؼضويو افٌالؽقي : وأهؿ شمال ظوجلف ابـ ؿتقٌي هق ادجوز

ويرد ظذ مـ ادظك بلن ادجوز ، (2)"ضرق افؽالم ومآخذه "بوفتعريػ افتويل :

وهرة مقجقدة ؾوفظ، وحيوول ابـ ؿتقٌي أن يتقشط ذم تعومؾف مع ادجوز، ـذب

ومـ هذا ادقؿػ شقحوول مـ شقليت ، فؽـ اشتعامهلو فقس دفقال ظذ افؽذب

بعده افقصقل إػ كتقجي ذم مًلفي ادجوز )خوصي ؾقام يتعؾؼ بوفذات اإلهلقي 

تعٌرات جموزيي ظـ "(مػودهو أن مو وؿع هذا ادقؿع مـ ادجوزات إكام هل :

 (3)"حؼوئؼ إهلقي 

                                                           
يـظر :ظٌد اهلل بـ ؿتقٌي، تلويؾ مشؽؾ افؼرآن، تح شعد بـ كجدت ظؿر، ممشًي افرشوفي كوذون،  (1)

 .010، 59:، ص ص 2100، 0دمشؼ شقريو، ط

 .49ص:، ظٌد اهلل ابـ ؿتقٌي، تلويؾ مشؽؾ افؼرآن،  (2)

 –كك حومد أبق زيد، إصؽوفقوت افؼراءة وآفقوت افتلويؾ، ادرـز افثؼوذم افعريب، افدار افٌقضوء  (3)

 .025، ص:2115، 7ادغرب، ط
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وهـو كجد أظالم افؼرن ، افثوين ؾقخصصف افعؿري فٌقون وجف اإلظجوزأمو اجلزء             

هـ( وافرموين 413افرابع اهلجري ذم دراشوت اإلظجوز افؼرآين ؛ أمثول افٌوؿالين )ت

وفؽؾ ضريؼتف وخطتف ذم بقون وجف إظجوز افؼرآن ، هـ(388هـ( واخلطويب )ت386)ت

، (1)أو مـ جفي بالؽتف، و شقؽقنأو اإلخٌور ظام ـون وم، بغ افؼقل بوفكؾي، افؽريؿ

وؿد ، فؽـفؿ جيتؿعقن حقل مًلفي إمؽوكقي إثٌوت إظجوز افؼرآن مـ خالل افـص ذاتف

ومل متر ، ـون فألشئؾي افؽالمقي كصقى ذم تقجقف افدرس افٌالؽل مـ خالل هذا إصؾ

غل بؾ فؼد ثورت أشئؾي اظتؼوديي فتحديد مو هق ـالم اهلل افذي يـٌ"ظؾقف بردا وشالمو 

أم ـالم اهلل ادخؾقق ذم حروف ، أن كرصد ؾقف اإلظجوز :هؾ هق ـالم اهلل افؼديؿ

 (2)"مـظقمي ؟ وشقؽقن هذا آظتٌور مقجفو فـؿقذجغ بالؽقغ ـٌريـ 

هـ( مع افتقور 466ويظفر هذان آدموهون مـ خالل :ابـ شـون اخلػوجل )ت             

فؽــو إذا رجعـو إػ اخلطويب وجدكوه يـتؿل ـذفؽ  ،اجلرجوين مع افتقور افثوين .و ،إول

وفقس أدل ظذ ذفؽ مـ ، فتقور ابـ ؿتقٌي ٕكف شرد ظذ افطوظـغ ذم افؼرآن افؽريؿ

وهذا جيعؾـو كؼقل ، (3)"وأمو مو ظوبقه مـ افتؽرار "ؿقفف حقل مو ادظوه خصقم افؼرآن :

ام بحثقو ٓ يعـل اكػصوهلام ظذ بلن افتقوريـ ـوكو ظذ متوس وتػوظؾ دائؿغ وافػصؾ بقـف

 أرض افقاؿع تورخيقو .

                                                           
رآن، تح حمؿد بقون إظجوز افؼرآن، وؿـ ثالث رشوئؾ ذم إظجوز افؼ، يـظر :أبق شؾقامن اخلطويب (1)

 .24، 22ص ص: ، 6مك، ط–خؾػ اهلل وحمؿد زؽؾقل شالم، دار ادعورف، افؼوهرة 

 .063حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (2)

 .52اخلطويب، بقون إظجوز افؼرآن، ص: (3)
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مـ حمووفي رصد ، ثؿ يتؽؾؿ افعؿري ظـ ادراحؾ افتل مر هبو افدرس اإلظجوزي            

ادزيي ووجف اإلظجوز إػ تـظقؿ إوجف افٌالؽقي افتل متؽـ افٌوحٌ مـ معرؾي اإلظجوز 

حغ ؿوم بجؿع أؿًوم افٌالؽي  (1)وذفؽ يتؿثؾ مع ظؿؾ افرموين ذم افـؽً، ومقاوعف

 متخذا إيوهو معقورا فٌالؽي افؼرآن افؽريؿ وإظجوزه .، ودفؾ ظؾقفو

فقصؾ افعؿري ذم دراشتف هلذا إصؾ إػ أن مٌوحٌ افٌالؽي افعربقي  اشتػودت           

مـ افًمال آظجوزي افذي ـون بنمؽون افٌالؽقغ أن يًتثؿروا جزءا مـف ذم تطقير 

ظقوو ظـ افغرق ذم ، فؽـفو فقًً صوئعي (، افـصقي )مع وجقد كامذج متثؾفو افٌالؽي

 اؿتطوع افـصقص مـ كًؼفو افعوم واختوذهو صقاهد فؼقاظد مؼررة مًٌؼو . 

 شمال ادعرفة واإلقـاع: -3

وهق مٌحٌ ، يـطؾؼ افعؿري ذم دراشي أصؾ آخر مـ أصقل افٌالؽي افعربقي            

خوصي ممفػف افٌقون ، هـ(255مرـزا ظذ اجلوحظ )ت، ؿـوعافٌقون بغ ادعرؾي واإل

فؽـ افعؿري يطرح ، بوظتٌوره خالصي آرائف حقل مقوقع افٌقون واإلؿـوع (2)وافتٌقغ

حقل إذا ـون مـ جوؤوا بعد افعؿري ؿد ؾفؿقا افٌقون وافتٌقغ ، تًوؤٓت مفؿي

 وواصؾقا مؼوظف ؟ وـقػ ـون تؾؼقفؿ هلذا ادؼوع ؟ 

 ٓ خترج ظـ ثالثي حموور :"مودة افؽتوب  ويقوح بلن

 وطقػي افٌقون وؿقؿتف.-0

 افعؿؾقي افٌقوكقي وأدواهتو.-2

                                                           
جوز افؼرآن، تح وؿـ ثالث رشوئؾ ذم إظ، يـظر :ظع بـ ظقًك افرموين، افـؽً ذم إظجوز افؼرآن (1)

 .6مك، ط–حمؿد خؾػ اهلل وحمؿد زؽؾقل شالم، دار ادعورف، افؼوهرة 

 .2101، 0اجلوحظ، افٌقون وافتٌقغ، تح ظٌد افًالم هورون، مؽتٌي ابـ شقـو، افؼوهرة، ط (2)
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 (1)"افٌقون افعريب.-3

وفؽـ ، ويٌدو أن افعالؿي بغ ادعرؾي وافٌقون واإلؿـوع كجدهو ظـد اجلوحظ كػًف            

وجقد افعومل واحلؽؿي مـف وإكام ذم احلققان ؛ ظـدمو يربط بغ ، فقس ذم افٌقون وافتٌقغ

وأن ـؾ خمؾقق خؾؼ حلؽؿي وخيتؾػ كقظون مـف ذم افقظل هبذه احلؽؿي افتل ووعفو 

ؾؽالمهو دفقؾ ظذ هذه ، وهذا مو يصـع افػرق بغ احلققان واإلكًون، اهلل ظز وجؾ

ويتؿؽـ مـ ، احلؽؿي إٓ أن احلققان دفقؾ ؽر مًتدل واإلكًون دفقؾ مًتدل

  (2)وشٌؾف مـ: فػظ وخط ظؼد وإصورة . آشتدٓل بوفٌقون

بوظتٌورهو ، مل يؼص ؿضقي آشتدٓل، فؽـ ترـقز افعؿري ظذ افٌقون وافتٌقغ            

وهذا مو كراه حورضا ذم ، يؾح اجلوحظ ظذ حضقره ذم ظؿؾقي افٌقون، ظؿال شقؿقوئقو

خر شـصؾ إػ وإذا أردكو افتقؽؾ ذم مؼوصد هذا إ، حديٌ افعؿري ظـ بقون اجلوحظ

وهق آمتداد افًقؿقوئل افذي يقشع دائرة افعؿؾ ، امتداد مفؿ ذم بالؽتـو افعربقي

وهذا مو كجده ذم افدراشوت افتل متتح ممو هق تداويل ، افٌالؽل إػ خورج كطوق افؾغي

 وشقؿقوئل .

ظذ وطقػي  (3)ويؼتك افعؿري مـ خالل ادخطط افذي ووعف فٌقون اجلوحظ             

ثؿ افدؾوع ، وضرؾو افعؿؾقي افٌقوكقي )اخلطوبقي ( مـ أدفي ومؼوم، افٌقون )افػفؿ واإلؾفوم (

ويؽشػ ، ظـ افٌقون افعريب وتؼوفقده فعربقي ـام ظروفو اجلوحظ مـ خالل اخلطوبي

افعؿري ظـ مػوصؾ افٌقون ظـد اجلوحظ مراظقو ذم ؿراءتف افٌعديـ افتعؾقؿل وافتلويع 

                                                           
 .093حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (1)

 .31قك افشومل، دار مؽتٌي اهلالل، بروت فٌـون، ص:احلققان، تح حي، يـظر : اجلوحظ (2)

 .094يـظر :حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (3)
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يتـوزع افٌقون ظـد اجلوحظ ذم ـتوبف افٌقون "مؼوظف ( بؼقفف :)وهذا مو يالحظ ظذ 

 وافتٌقغ مػفقمون أو وطقػتون :

 افٌقون معرؾي :افقطقػي افػفؿقي .-0

 افٌقون إؿـوع : أو افقطقػي اإلؿـوظقي .-2

افقطقػي افثوكقي هل افقطقػي افكحيي وافقطقػي إوػ هل افقطقػي افؽومـي ادتحؽؿي ذم 

  (1)" مؼدمي افؽتوب

حتوول افقصقل إػ خؾػقوت مؼوع ، ثؿ يؼدم افعؿري ظذ ؿراءة تـؼقٌقي            

وؿد ٓحظ تقاؾؼ مؼقٓتف مع اإلموم افشوؾعل ، اجلوحظ ذي افعالؿي بودقدان إصقيل

افذي يرـز ظذ إثٌوت افعؼقدة ، وـذفؽ تلثره بودػفقم افؽالمل، هـ(214)ت

يـ ادػفقمغ وربام بغرمهو وحوول صقوؽي كًؼ شؿقوئل تلثر هبذ"، بوٓشتدٓل افعؼع

ؿؽـ أن يغقى ظـفو ادـطؼ ذم وقء اهلؿقم ادـطؼقي اإلؿـوظقي فعكه افتل ٓ ي

   (2)".إرشطل

يتؽؾؿ ظـ ( يالحظ بلكف Peirceومـ يرجع إػ افدرس افًقؿقوئل ظـد بقرس )            

 .ذفؽ أن اإلمًوك هبذا افعومل بوظتٌوره فؾعومل متؽومال اتصقر"شقؿقوئقوت بوظتٌورهو 

يشر إػ اشتحوفي ، أي بوظتٌوره ظالموت، شؾًؾي ٓ متـوهقي مـ إكًوق افًقؿقوئقي

   (3)"ؾصؾ افعالمي ظـ افقاؿع 

                                                           
 .095ادرجع كػًف، ص:  (1)

 .096حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (2)

، 2115، 0ط، يب، افدار افٌقضوء ادغربادرـز افثؼوذم افعر، شعقد بـؽراد، افًقؿقوئقو وافتلويؾ (3)

 .27ص:
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( ذم افٌـوء Peirceوفقس بوفيورة أن يتشوـؾ مع بقرس)، وهذا مو أراد ؿقفف اجلوحظ

ب مـ بعضفو وادـطؾؼوت ٓ كعدم افصؾي ؾقام إٓ أن ادؼوصد تؼس، ادـطؼل دؼوظف

ؾوجلوحظ اكتؼؾ مـ افٌقون إػ اإلؿـوع بوحلجي ، خوصي ؾقام يتعؾؼ بؼضقي اإلؿـوع، بقـفو

وـذفؽ كجد ذم افثالثقي إخرة ظـد ، وضرح إمؽوكقوت هذا افػعؾ وأدواتف، وافدفقؾ

اجلوحظ وافذي ٓ  مع افػورق ذم افطوبع احلقاري ظـد، بقرس ظـدمو يصؾ إػ احلجي

 كراه واوحو ظـد برس .

ويزز افعؿري اجلوكى اإلؿـوظل ظـد اجلوحظ مـ خالل حديثف ظـ اخلطقى            

واجلوحظ يقيل أمهقي ـزى دو ، ومقاصػوتف وضرق إؿـوظف وإشوفقى ادتٌعي ذم ذفؽ

قل وافتل أصٌحً ضريؼي تعؾقؿقي حلجوج ظـ أص، ورد ذم صحقػي بؼ بـ ادعتؿد

       (1)اإلظتزال .

وهل ؿراءة افٌالؽقغ ، ثؿ يـتؼؾ افعؿري إػ ؿراءة داخؾ افـًؼ افٌالؽل افعريب            

وحتدث ظـ ؿراءة بودخوفػي وافتؽؿقؾ افتل مورشفو ابـ وهى ، افعرب فؾجوحظ

 –مل يذـرهو افعؿري  –وكجد ؿراءة أخرى ، (2)افؽوتى ذم ـتوبف افزهون ذم أوجف افٌقون 

هـ( فؾٌقون وهل ؿراءة مؽؿؾي مقاؾؼي تعتؿد 395وهل ؿراءة أيب هالل افعًؽري)ت 

أمو ابـ وهى ، ظذ اشساتقجقي افؼح وافتقشقع دو ورد ظـد اجلوحظ ذم افٌقون وافتٌقغ

ؾؼد أخذ ظذ ظوتؼف ظىء إظودة بـوء افٌقون مـ جديد بطريؼي ظؼؾقي دمعؾف ؿريٌو إػ 

 بالؽي هتتؿ بوخلطوب .افـظريي ادعرؾقي مـف إػ 

                                                           
 .017ص:، 0يـظر : اجلوحظ، افٌقون وافتٌقغ، ج (1)

 .0981ابـ وهى، افزهون ذم أوجف افٌقون )كؼد افـثر (، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت فٌـون،  (2)
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ؾؼد دمؾً ، وذم اخلتوم يضع افعؿري كتوئٍ تقصؾ إفقفو حقل وطوئػ افٌقون            

وكجد افقطقػي افتلثريي)اشتامفي ، افقطقػي ادعرؾقي افتل هتتؿ بوإلؾفوم وتقصقؾ ادعؾقمي

 أمو افقطقػي، وافتل تؼقم إذا ـون ادخوضِى ذم حوفي خالف مع ادخوَضى، أخر(

    (1)ؾتؼقم إذا ـون ادتخوضٌون ذم حوفي خصوم .، احلجوجقي

 بالغة أخر وضبقعة الؼراءة : -4

وهذا إمر كجده ظـد ، ذم وؿً مٌؽر ـون هـوك وظل بٌالؽي إمؿ إجـٌقي            

تقرده ظديد ، وكص اجلوحظ ادـؼقل بوفروايي، وظـد أيب هالل افعًؽري، اجلوحظ

ؿقؾ فؾػورّد: مو افٌالؽي؟ ؿول: معرؾي افَػْصؾ مـ  "وافؼوئؾ :، افدراشوت وكًتلكس بف

وؿقؾ ، واختقور افَؽالم، وؿقؾ فؾققكويّن: مو افٌالؽي؟ ؿول: تصحقح إؿًوم، افقصؾ

وؿقؾ ، وافَغزارة َيْقَم اإلضوفي، فؾرومّل: مو افٌالؽي؟ ؿول: حًـ آؿتضوب ظـد افٌداهي

وؿول ، وحًـ اإلصورة، واكتفوز افػرصي، ٓفيفؾفـدّي: مو افٌالؽي؟ ؿول: وُوقح افدّ 

ٌَك بوحلُّجي  (2)"وادعرؾي بؿقاوع افػرصي، بعُض أهؾ اهلـد: مِجَوع افٌالؽي اف

بؾ ويؼر ، وكجد ـذفؽ أبو هالل افعًؽري يتؽؾؿ ظـ بالؽي افققكون وافػرس            

ذم ، وبف ديقان ادعوينمًلفي ؽويي ذم إمهقي بوفـًٌي فٌالؽقل ظكه وافتل يؼررهو ذم ـت

، افعجؿ وافعرب ذم افٌالؽي شقاء"ؾصؾ حتً ظـقان مجؾ مـ بالؽوت افعجؿ بؼقفف :

ؾؿـ تعؾؿ افٌالؽي بؾغي مـ افؾغوت ثؿ اكتؼؾ إػ فغي أخرى أمؽـف ؾقفو مـ صـعي 

 (3)"افؽالم مو أمؽـف ذم إوػ 

                                                           
 .203يـظر :حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (1)

 .77ص: ، 0ج، فٌقون وافتٌقغاجلوحظ، ا (2)

 .89ص:، 2ج، أبق هالل افعًؽري، ديقان ادعوين، دار اجلقؾ، بروت فٌـون (3)
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معرؾي افٌالؽقغ افعرب  وهذه افشذرات افتل شؼـوهو فؾتحؼقؼ ذم مًلفي                 

ترشخ ؾؽرة مفؿي مػودهو : أن مو كجده ذم افٌالؽي افعربقي ظـ ، بوفٌالؽوت إجـٌقي

افٌالؽوت إخرى )خوصي ذم افؼرون افثالثي إوػ ( ٓ يعدو أن يؽقن تؾؿقحوت أو 

كؼؾ دجرد آشتئـوس وافتؿثقؾ ؛ وٓ كجد ظؿال جودا حيقي كًؼو متؽومال ظـ افٌالؽي 

وـوكقا ذاحو بومتقوز ، جـٌقي إٓ ظـد افػالشػي ادًؾؿغ افذيـ ترمجقا ٕرشطقإ

دـظقمتف ادعرؾقي افتل متتد مـ ادـطؼ ظز اإلهلقوت وافطٌقعقوت إػ افشعر وافًػًطي 

 (1)وهذا مو رـز ظؾقف افعؿري حتً ظـقان :افؼراءة افعربقي فؾٌالؽي افققكوكقي .، واخلطوبي

تقجف افعؿري فؾثؼوؾي افققكوكقي دون ؽرهو ٕهنو دخؾً ــًؼ حتؿؾف أظامل وؿد             

يؿؽـ رصد أثر افثؼوؾي افققكوكقي ذم جمول حتؾقؾ اخلطوب "و ،ممفػي خوصي ٕرشطق

 ظومي مـ زاويتغ :

 أو اإلضور .، اإلضور ادـطؼل وافثؼوؾي إخالؿقي وافـػًقي :ادًتقى افعوم-0

أو ادقوقع ، طوبغ افشعري واخلطويب :ادًتقى اخلوصافٌـوء اخلوص بؽؾ مـ اخل-2

  (2)"افٌالؽل .

وافعؿري شقفتؿ بوجلزء إخر دون إمهول اإلضور افعوم ٕن مو هق بالؽل تؿ             

وؿد اظتز افػالشػي ادًؾؿقن افشعر واخلطوبي جزءا ، ؿراءتف وؿـ هذا اإلضور افعوم

مو ـتوب ؾـ افشعر ؾؼد حظل ظـده بوهتامم أـز مـ أ، مـ ادـظقمي ادـطؼقي إرشطقي

                                                           
 .207يـظر :حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (1)

 .209حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (2)
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وـون هؿ افعؿري افٌورز افرد ظذ مـ يدظل ظدم تلثر ـتوب افشعر ، اهتاممف بوخلطوبي

 (1)ممو اشتدظك ظـده مراجعي مصطؾحل افػفؿ وافتلثر .، ٕرشطق ذم افٌالؽي افعربقي

ت افدراشوت احلديثي تؼتحؿ إن مو ؾفؿف افدارشقن خوصي ذم افػسة افتل بدأ            

وظذ هذا إشوس تعومؾقا مع ، هق أن افتلثر وؾفؿ أخر تطوبؼ معف، جمول افسمجي

ودو مل جيدوا هذا افتطوبؼ اظتزوا أن ، افسمجوت افعربقي وافؼوح افؼديؿي ٕرشطق

وهـو يتقؿػ ، أظامل افػالشػي ادًؾؿغ جمرد تلويالت ٓ تػل بغرض افـص إصع

هؾ هـوك كص أصع ظومي ؟ ول هـوك "ري فؾتحؼقؼ ذم مًلفي ؽويي ذم إمهقي :افعؿ

       (2)"خوصي حغ يتعؾؼ إمر بػـ افشعر ٕرشطق ؟، كص أصع

 فقصؾ بعد افتؿحقص إػ كتقجتغ :

 ذم ؽقوب افتقاصؾ مع ، ترمجوت ؾـ افشعر ٓ تعدو أن تؽقن تلويالت فف

 افـص إصع .

 وهذا مو يشفد ، وكؼص أجزاء مفؿي مـفو،  افؽتوبخؾؾ افستقى بغ ظـوس

وـتوب أرشطق ذم افشعر يـتًى إػ ذفؽ افؼًؿ "ظؾقف ظٌد افرمحـ بدوي :

مـ افؽتى إرشطقي ادًؿك بوشؿ ادمفػوت ادًتقرة ]...[ومـ خصوئص 

هذا افـقع اإلجيوز وظدم اإلحؽوم ذم افتلفقػ وافغؿقض ]...[ وإكام افصعقبي 

  (3)"فـص افٌوؿل فـو :هؾ هق افـص افؽومؾ ؟افؽزى هل ذم ا

                                                           
 .221يـظر :ادرجع كػًف، ص: (1)

 .223ادرجع كػًف، ص: (2)

)مـ 38، ص:0953أرشطق ضوفقس، ؾـ افشعر، تر ظٌد افرمحـ بدوي، مؽتٌي افـفضي ادكيي،  (3)

 مؼدمي ظٌد افرمحـ بدوي (.
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وإظودة ، إذن ؾؿـ ادػقد إظودة آظتٌور فؾسمجوت وافؼوح افعربقي            

 وـذفؽ اخلطوبي .، ؾفؿ اشساتقجقتفو ذم اشتقعوب كظريي أرشطق ذم افشعر

بعد صعقبوت ، ؾؼد ٓ حظ افعؿري أن افعؼؾقي افعربقي اؿسبً مـ ؾـ افشعر

 وأخذت تػفؿف مـ خالل :، :اختالف ادرجعقوت وادجول ادعرذم مـ ؿٌقؾ

افٌحٌ ظـ افؽؾقوت أو افؼقاكغ افؽؾقي افتل دمؿع صـوظي افشعر  -0

 ظـد إمؿ .

 (1)اإلجراءات افتحقيؾقي :كؼؾ ادرـز مـ ادحوـوة إػ افتغقر افؾغقي . -2

م افػالشػي افعرب بعؿؾقي ؿو"ويؼح افعؿري مو ؿوم بف افػالشػي افعرب ؿوئال :            

مـ افتؿثقؾ افدرامل إػ ، حتقيؾ درـز بالؽي أرشطق مـ خشٌي ادنح إػ ترـقى افؾغي

وأظودوا تعريػ افساجقديو وافؽقمقديو بوددح واهلجوء ، افتشٌقف وآشتعورة وادجوز

افؽقػقي وؿويضقا ادحوـوة بوفتخققؾ ترجقحو فألثر ظذ ، بعد دمريدمهو إػ حتًغ وتؼٌقح

.وذم بقئتفؿ ضرحً كظريي افشعر واخلطوبي بشؽؾ ظؾؿل كظري ٕول مرة ذم توريخ 

    (2)"افعرب .

وجيعؾ افعؿري ظؿؾ ابـ رصد ذم افتغقر مؼوربو دصطؾح آكزيوح ذم افدراشوت             

ويؼسب مـ مػفقم هـريش بؾقً افذي جيعؾ ، وافٌالؽقي اجلديدة، افشعريي ادعوسة

افصقرة افٌالؽقي هل افقحدة افؾًوكقي افتل تشؽؾ اكزيوحو .وبذفؽ يؽقن ؾـ  "مـ :

ثؿ يربط بغ كؿقذج مقريس ، (3)"( كًؼو مـ آكزيوحوت افؾًوكقي  élocutionافعٌورة )

                                                           
 .249يـظر :حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (1)

 .006، ص:2103أؾريؼقو افؼق،  حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة، (2)

 .66م، ص:0999أؾريؼقو افؼق، ادغرب، ، افٌالؽي وإشؾقبقي، تر حمؿد افعؿري، هـريش بؾقً (3)
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ثؿ حيدد ، افًقؿقوئل وبغ مًتقيوتف ويدمٍ ـؾ مًتقى مع اكزيوحف اخلوص بف

 (1)وتٌودل افدٓئؾ ...، وافتعريض، وافـؼص ،افعؿؾقوت افتل خترق ادعقور ؛مثؾ افزيودة

وكجد صؾي بغ مو يذـره هـريش وبغ مورصده افعؿري مـ ظؿؾقوت افتغقر              

مثؾ حديثف ظـ اإلبدال ، هـ(595افقاردة ظـد افػالشػي افعرب خوصي ابـ رصد )ت 

 (2)وافتشٌقف .

 حتديد الـَمذج:و صبؽة البالغة -3

 أشس آختقار : -أ

ظؿؾ افعؿري ظذ افتحؼؼ مـ وجقد خوصقتل :آشتؽشوف ـتؿفقد يربطفو             

افتل متثؾ امتدادات افٌالؽي و بـوء افـؿقذج افعؾؿل ذم ادشوريع ادختورةو ،بوٕصقل

وكؿقذج تطٌقؼل واوح ؿوبؾ ، ودمًد ضؿقح أصحوهبو ذم بـوء ؿوظدة كظريي، افعربقي

 ؿراءة افٌالؽي افعربقي يـصى اهتاممف ظذ :وهلذا كجد ظؿؾف ذم ، (3)فؾػحص واإلجراء

 دٓئؾ اإلظجوز فعٌد افؼوهر اجلرجوين .و أهار افٌالؽي -3

 ه افػصوحي ٓبـ شـون اخلػوجل . -4

مـفوج افٌؾغوء وهاج إدبوء حلوزم و مػتوح افعؾقم فؾًؽوـل -5

 افؼرضوجـل .

واظتٌورهو ، ربقيوذم رأي افعؿري هلذه إظامل مو يمهؾفو فتؿثقؾ ادموهوت افٌالؽي افع

 امتدادات تًفؿ ذم بـوء افـؿقذج افٌالؽل ادرتؼى )افٌالؽي افعومي (.

                                                           
 .67يـظر :ادرجع كػًف، ص:  (1)

 .260يـظر :حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي، أصقهلو وامتداداهتو، ص: (2)

 .279قهلو وامتداداهتو، ص: يـظر : حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أص (3)
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وتؽشػ افؼراءة افػوحصي ظـ اخلققط اجلومعي بغ آدموهوت ادذـقرة شوبؼو                

، مع مدارج افغرابي ظـد اجلرجوين، ظـ بـوء متامشؽ ؛ يـطؾؼ مـ افؼوظدة افـظريي

، ومعوجلي ؿضقي افتخققؾ وافصدق وافؽذب، افؼقل افشعريوافٌحٌ ظـ ممقزات 

ويصؾ  فقؿتد إػ ، ويـتؼؾ مـفو إػ ادـوشٌي افتداوفقي، وؿـ افـظريي إدبقي افعومي

، مًتقى افٌـقي افصقتقي وافكؾقي مع  ابـ شـون اخلػوجل وافٌحٌ ظـ بالؽي افتـوشى

وكجده ظـد افًؽوـل ثؿ يؿثؾ أمومـو كؿقذج بالؽل معضقد بوفـحق وادـطؼ ؛ 

 وافؼرضوجـل .

ؾـظرة افعؿري ـوكً تًر وؾؼ مٌدأيـ : افٌحٌ ظـ اجلوكى افـظري افذي يعضد 

وـون اختقوره فألظامل ، وتؼديؿ افـامذج افتطٌقؼقي وافتحؼؼ مـ آفقوهتو، افٌالؽي افعربقي

 افٌالؽقي فقس بعقدا ظـ هذيـ ادعقوريـ .

ذج افٌالؽقي ادختورة مصٌو تؾؼل ؾقف افرواؾد افتل وؿد جعؾ افعؿري مـ افـام            

وافتل خووً ؽامرهو ضقؾي مو يؼورب مخًي ، شٌؼ افتعريٍ ظؾقفو محقفتفو آشتؽشوؾقي

ومدوكتفو افتخققؾقي واإلؿـوظقي ، مـ افٌحٌ وآشتؼصوء ذم متـ افعربقي، ؿرون متتوبعي

ك ـؾ ادشوريع افٌالؽقي فؽـ افًمال افذي يطرح : هؾ متؽـً ؿراءة افعؿري مـ ح، 

) امتدادات افٌالؽي افعربقي ( ذم ثالثي كامذج ؟ أٓ تقجد كامذج بالؽقي خورج ؿراءة 

 افعؿري ؟ 

بقـف وبغ حمؿد ، إن هذه إشئؾي جيقى ظـفو افعؿري ذم خضؿ حقار مٌوذ            

ذم  هـوك ؽوئٌقن"حقارمهو :وإدريس جزي ؛ ؾقطرحون ظؾقف افًمال ذم ، افقيل

وؽقوهبؿ  يثر ـثرا مـ افتًوؤٓت ويتعؾؼ إمر ظذ شٌقؾ ، : افٌالؽي افعربقيـتوبؽؿ
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هؾ هـوك مزر ، ادثول بوبـ رصقؼ وافًجؾامد وآؾراين وابـ افٌـوء ادراـق وؽرهؿ

 هلذا افغقوب ؟

هق ؿراءة ادشوريع ، ؾودـفٍ افذي اتٌعـوه، )افعؿري ( ـام ذـرت ذم جقاب شوبؼ

  (1)"ـقز ظذ ممفػوت أو جمؿقظي ـتى وآؿتصور ظذ ادشوريع إـثر ؾعوفقي .وافس

وحتديد ادؼوصد وؿوبؾقي ، تتضؿـ افٌـوء افـظري، ؾعوفقي هذه ادشوريع ادختورة            

ـذفؽ ـقهنو كوبعي مـ هؿ كًؼل متتد جذوره فتتصؾ برواؾد و ،افتطٌقؼ واإلجراء

فؽـ مع هذا اإلحؽوم افشؿقيل افذي ، ؾعؿري احلديٌ ظـفوافٌالؽي افعربقي افتل شٌؼ ف

مورشف افعؿري إٓ أكـو كجده يًتؽشػ أظامٓ أو ادموهوت أخرى خورج مو حدده ذم 

 (2)ؾسات ٓحؼي ـام حدث مع أيب حقون افتقحقدي .

 آمتدادات الؽزى : -ب

 أوٓ: التخققل والتداول :قراءة جديدة لؾؿـجز البالغي عـد اجلرجاين.

أن يتجوهؾ وجقد اإلموم ظٌد افؼوهر ، ٓ يًتطقع افٌوحٌ ذم ؿضقي بالؽقي            

ويعتز هذان ، (4)"دٓئؾ اإلظجوز  "و (3)"أهار افٌالؽي ": ممفػقفوٓ دمووز ، اجلرجوين

                                                           
 .262ص:، حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة (1)

يـظر :حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعومي ذم حقار افرصد وافتـظر )وؿـ افٌالؽي واخلطوب (،  (2)

 .06ص:، 2104، 0ط، مـشقرات آختالف، اجلزائر

، بروت فٌـون، دار افؽتى افعؾؿقي، تح ظٌد احلؿقد هـداوي، الؽيظٌد افؼوهر اجلرجوين، أهار افٌ (3)

 م.2110، 0ط

دٓئؾ اإلظجوز، ؿرأه وظؾؼ ظؾقف : حمؿقد حمؿد صوـر، ذـي افؼدس فؾـؼ ، ظٌد افؼوهر اجلرجوين (4)

 م.0992، 3ط، وافتقزيع
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، شود بعد افؼرن افًودس اهلجري، اإلكجوزان مرـز اكطالق بوفـًٌي ٓدموه بالؽل

وـون ممثرا ، ؼ بف افؼاح وأصحوب اهلقامش واحلقاروحل، وافذي تزظؿف افًؽوـل

ظذ افعؼؾقي افعربقي إدبقي وافـؼديي ذم افعؼقد افتل صفدت افتلثر بوفتقورات افـؼديي 

وافعؽقف ظذ أشوفقى ، ؾوجلؿقد افذي أصوب افدرس افٌالؽل، احلديثي وادعوسة

وجعؾ ، الؽي افعربقيبعقـفو وظدم مػورؿتفو جعؾ هجقم ادًتغربغ صديدا ظذ افٌ

فؽـ افًمال افذي يطرح كػًف ، افدارشقن يرمقهنو بوجلذب وافتلخر وظدم افػوظؾقي

وفؾًؽوـل ؾضؾ افتؼـغ وافزيودة ، :إذا ـون ظؿؾ اجلرجوين بودؽوكي افتل وصػـوه ظؾقفو

ؾامذا حدث هلذا ادؼوع ؟ ـقػ ؿرئ اجلرجوين ؟ وهؾ أدء ؾفؿ مؼوصد ، وافػفؿ

ظريتف افٌالؽقي وتؼوشؿتفو آدظوءات )إشؾقبقي وافدٓفقي افرجؾ وجزئً ك

 وافشعريي ...(؟ـقػ افًٌقؾ إلظودة ؿراءة اجلرجوين؟

فـ كعقد ـالم افرجؾ ذم ، يٌدو أن افًمال إخر يعتز مـطؾؼو فؼراءة افعؿري            

 فؽـ أـتػل برشؿ آشساتقجقوت وأفقوت افتل شخرهو افعؿري ذم، ؾصقل ظؿؾف

شٌقؾ حتؼقؼ ؿراءة جديدة / ؿديؿي فؾجرجوين ؛جديدة ٕهنو تًتعغ بؿعطقوت افدرس 

وؿديؿي ٕهنو تريد بـوء افتؾؼل افتورخيل ، افٌالؽل اجلديد وأصقفف مـ تداوفقي وصعريي

 افذي كشل ؾقف ظؿؾ اجلرجوين وتقاؾرت ذوط ؾفؿف ذم ظك افرجؾ .

حقٌ ؿوم ، اد مؼوع اجلرجوين إػ ؿًؿغوحمؿد افعؿري ؿًؿ دراشتف ٓمتد            

راصدا مـ خالهلو افتحقٓت افتل ضرأت ظذ ، بؼراءة خلطوضي إهار وافدٓئؾ

 (1)ومو يتقجى أخذه بعغ آظتٌور ذم ؿراءة هذيـ افعؿؾغ .، افعؿؾغ

  

                                                           
 .323يـظر :حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص : (1)
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 مـاشبة الؽالم لؾؿؼاصد:و بني غرابة التخققل -0

حقٌ يٌـل خطوضي افؽتوب ظذ ثالثي ، فٌالؽييٌدأ افعؿري ؿراءتف بلهار ا            

معتؿدا ظذ افؼراءة افـًؼقي افتل تروم ـشػ افـظوم افذي حيؽؿ ادؼوع ، مداخؾ

ؾوددخؾ إول هق ادقاجفي افتل ـشػ ظـفو اجلرجوين بغ ادعـك افصحقح ، افعؾؿل

ؽؾي وهذا اجلزء مـ ظؿؾ اجلرجوين يريد مـ خالفف أن حيؾ مش، وادعـك افتخققع

وافذي ٓ يعتز وجقده ظـد صوظريـ ، (1)افنؿوت افشعريي بٌقون ادشسك بغ افشعراء

وهـو تتلـد رضورة ، وبغ افػردي اخلوص افذي يصـع افتؿقز بغ صوظر وآخر، هؿي

ؾفؿ إظامل افٌالؽقي ذم إضور آكشغوٓت إدبقي وافـؼديي فعكهو؛ٕهنو متثؾ إجوبوت 

حًى ؿراءة ، ويليت اددخؾ افثوين مـ ـتوب إهار، آكذاك ظـ إشئؾي ادطروحي

،  (2)"بغ ادعـك افؼريى ادلخذ وادعـك افٌعقد ادلخذ "فقؽشػ ظـ افساتٌقي ، افعؿري

ويٌغ ، مؼقام مؼوركي بغ صتك افصقر افٌالؽقي مـ اشتعورة ومتثقؾ واشتعورة متثقؾقي

وبغ افصقر افًوذجي ـوفتشٌقف ، ي (ؾضقؾي افصقر ذات اخلوصقي افعجقٌي )افتخققؾق

ٕن افرجؾ يعوفٍ ، وادعوجلي افؾًوكقي افعؼؾقي تزز مـ خالل هذا اددخؾ، (3)ادرشؾ 

وصـوظي احلدث افشعري بخصوئصي وممقزاتف افتخققؾقي ، مًلفي اخلروج ظـ إصؾ

يؽشػ افعؿري مـ خالل اددخؾ افثوفٌ ظـ اهتامم اجلرجوين و، خوصي مـفو افعؼؾقي

 وتؼًقؿف إػ:، بؼضقي ادجوز

                                                           
 .328ص:، ظر : حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتويـ (1)

 .329حمؿد افعؿري، ادرجع كػًف، ص: (2)

 .235ص:، يـظر :اجلرجوين، أهار افٌالؽي (3)
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 : ـؾ ـؾؿي أريد هبو ؽر مو وؿعً فف ذم ووع واوعفو دالحظي "جموز مػرد

 (1)"بغ افثوين وإول 

 : ـؾ مجؾي أخرجً احلؽؿ ادػود هبو ظـ مقوعف مـ افعؼؾ "جموز ذم اجلؿؾي

 (2)"فيب مـ افتلول 

  ذم اإلثٌوت ٓ ذم ادجوز افعؼع )احلؽؿل (:وهق افذي جيعؾف اجلرجوين واؿعو

 ادثًٌ أي ٓ يؼع ذم ادػرد .

وؿد طفر فؾعؿري بلن اجلرجوين ـون مفتام بوإلجوبي ظـ إشئؾي افتل ضرحتفو             

، وبغ مـؽر مػرط ذم مزيتف، حقل ادجوز ؛بغ مثًٌ مػرط ؾقف، اخلالؾوت ادذهٌقي

دعرؾي افٌالؽقي مًسصدا يؼٌؾ افتلويؾ ذم إضور ا"فقحؾ اجلرجوين إمر برأي وشطل 

 (3)"بودعطقوت افًقوؿقي افتل حتؽؿ افـص 

ؾوفٌحٌ افذي خووف اجلرجوين ذم إهار هق بحٌ ظـ مدارج افغرابي             

بوظتٌورهو مؽقكوت فؾخطوب افشعري ؛ مـفو مو يعد معقورا فتؼققؿ افعؿؾ ، ومًتقيوهتو

ومـفو مو يشسك ؾقف مع ، ي اخلوصي (افشعري ويـٌغل أن يتلشس ظؾقف )ادعوين افػردي

، أخريـ )ادعوين ادشسـي افعومي ( وٓ تعتز مرجعو رضوريو ذم بـوء افعؿؾ افشعري

ؾنكف ـون حمؽقمو ، هقيي اخلطوب افٌؾقغ، أول ـتوب يطرح شمال اهلقيي"ؾؽتوب إهار 

أو ، فشعروفذفؽ يصؾح أن يًؿك حًى تعوبركو :أهار بالؽي ا، بتقجفف إػ افشعر

                                                           
 .249ادرجع كػًف، ص: (1)

 .272ادرجع كػًف، ص: (2)

 .343حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (3)
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فؽـف يعؿؿف ظذ ـؾ افدرس افٌالؽل ، هذا مو يتػؼ معف حمؿد مشٌول، (1)"فغي افشعر 

افٌالؽي افعربقي ، وهذا مو ٓ يقاؾؼ ظؾقف حمؿد افعؿري ؛ ؾٌوفـًٌي دحؿد مشٌول، افعريب

وهذه اجلزئقي يؼع افتقاؾؼ حقهلو بغ ، (2)"ظؾؿ أفصؼ بلشوفقى افشعر وأكًى فطٌقعتف "

ؽــو إذا جئـو إػ مو ؿرره مشٌول حقل إهار وافدٓئؾ خوصي افؽتوب ف، افرجؾغ

وؿد أطفر تلمؾـو ذم اخلطوب "إخر شـجد مػورؿي بقـف وبغ افعؿري ؛إذ يؼقل :

افٌالؽل ادقروث أن ظؾامءكو مل يصدروا ذم صقوؽي تصقراهتؿ ظـ مؼقفي إجـوس ؛ؾؼد 

تطقعقا افػؽوك مـف حتك وهؿ يًتؼؾقن اشتلثر بقظقفؿ اجلاميل جـس أديب وحقد مل يً

ذم حغ ، (3)"ؾفٌقا فٌقون دٓئؾ إظجوزه وأهار بالؽتف ، كصو مؾؽ ظؾقفؿ مشوظرهؿ

ويعتؿد ظذ اددوكي كػًفو افتل ، جيعؾ افعؿري افدٓئؾ ـتوبو خيتص بودـوشٌي افتداوفقي

ك أهار كجدهو ذم إهار فؽـ بؿـظقر مغوير وبًمال آخر ؽر افذي وجدكوه حير

وهذا مو كجده ظـد مشٌول ؛ٕكف يعتز بالؽي ، فؽـ هذا ٓ يؾغل تػوظؾ اجلوكٌغ، افٌالؽي

 افشعر تًتطقع احتقاء أجـوس أخرى وتغـقفو وؿـ افٌالؽوت افـقظقي .

، ويرصد افعؿري اكتؼول اجلرجوين مـ افغرابي افشعريي إػ ادـوشٌي افتداوفقي            

ظؿال مؽؿال فألهار يشسك معف ذم ادـطؾؼ )اظتٌور افٌالؽي ذم  معتزا دٓئؾ اإلظجوز

ـذفؽ هيقؿـ ، ادعـك ( وخيتؾػ معف ذم ادؼصقد مـف ؛ بغ افغرابي وبغ مـوشٌي ادؼوصد

أو افؼراءة افعربقي ، ظذ كًؼ إهار افتخققؾ افذي يربطف افعؿري بودحوـوة إرشطقي

                                                           
، 2ط، افعؿري، افٌالؽي اجلديدة بغ افتخققؾ وافتداول، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء ادغرب حمؿد (1)

 .40م، ص :2102

 .03ص، 2117، حمؿد مشٌول، افٌالؽي وإصقل، أؾريؼقو افؼق، افدار افٌقضوء ادغرب (2)

 .04ادرجع كػًف، ص: (3)
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وٓ ختتؾػ ، (1)ظذ كًؼف افـحق أو معوين افـحقوكجد افدٓئؾ هيقؿـ ، دحوـوة أرشطق

ؾؼد رصد ادداخؾ إشوشقي فؾؽتوب حمددا ، ؿراءة افعؿري فؾدٓئؾ ظـ ؿراءتف فألهار

بغ افتؼًقؿ افثـوئل افذي ووعف ظٌد افؼوهر فؾؿزيي )ذم ، افتؼًقامت افتل حتؽؿ كًؼف

تؼًقؿ ثالثل )مزيي ذم افؾػظ ثؿ تعديؾ اجلرجوين هلذه اخلطوضي إػ ، افؾػظ أو ذم افـظؿ (

ثؿ يؽشػ افعؿري ظـ مػتوح مفؿ ذم افتعومؾ مع دٓئؾ ، أو ذم افـظؿ أو ؾقفام معو (

وحصقل ، ؾوجلرجوين ـون يتعومؾ مع افؾػظ وادعـك بوظتٌورمهو مودة وصقرة، اإلظجوز

ظتٌور وفقس بو، ادزيي ظـد افشوظر واإلظجوز ذم افؼرآن إكام يؼع بوفتػوظؾ احلوصؾ بقـفام

ؾؽون افغرض هـو هق افتؿققز بغ ادؽقن افـقظل "، ادعـك صوئعو ؾقؽقن مطروحو

واهتامم اجلرجوين بؼضقي افؾػظ وادعـك وضغقوهنو ظذ ، (2)"وادؽقن ؽر افـقظل ذم افشعر

، ظامد افظوهرة افؾغقيي وأشس افعٌورة . وـؾ ـالم ظـ افؽالم"راجع فؽقهنام ، ـتوبقف

هق ذم جقهره حتديد دوهقي ـؾ مـفام وحتؾقؾ فؾؽقػقوت افتل يتؿ هبو ، مـ أي زاويي ـون

 (3)"تالمحفام شقاء ذم مًتقى افؾػظ ادػرد أو ذم مًتقى افسـقى 

افقوع افذي "وتالحؿ افؾػظ وادعـك مـ خالل افـظؿ بوظتٌوره ووع افؽالم             

هجف افتل هنجً ؾال تزيغ وتعرف مـو، وتعؿؾ ظذ ؿقاكقـف وأصقفف، يؼتضقف ظؾؿ افـحق

 (4)"ظـفو 

                                                           
 .347تداداهتو، ص :افٌالؽي افعربقي أصقهلو وام، يـظر : حمؿد افعؿري (1)

 .354ادرجع كػًف، ص: (2)

، 3ط، دار افؽتوب اجلديد ادتحدة، بروت فٌـون، افتػؽر افٌالؽل ظـد افعرب، محودي صؿقد (3)

 .404ص:، م2101

 .80ص:، ظٌد افؼوهر اجلرجوين، دٓئؾ اإلظجوز (4)
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ذم ؿراءة ، ؾوفعؿري اشتخرج اخلطوضي افتل بـك ظذ أشوشفو اجلرجوين ظؿؾقف            

ومـ ، تًتفدف ـشػ بـقي مؼوع اجلرجوين وإظودة تشؽقؾ ظـوسه وؾؼ رؤيي جديدة

، اموحتديد ادرـز واهلومش ذم ـؾ مـف، خالل اشتؽشوف إكًوق افتل حتؽؿ افؽتوبغ

وـذفؽ ربط بغ ظؿؾ افًؽوـل ومو أودظف اجلرجوين ، متؽـ مـ بـوء افعالؿوت بقـفام

متجووزا افرازي افذي ؿوم هق ـذفؽ بدور ٓ بلس بف ٓ يـٌغل ، مـ كتوئٍ ذم ظؿؾقف

وشـشر إػ هذا ذم افعـك ادخصص ٓمتدادات ظؿؾ افًؽوـل ذم افٌالؽي ، إؽػوفف

 افعربقي .

 

 تداول:عالقات التخققل بال -8

يؿثالن وجفتغ خمتؾػتغ فرؤيي  "دٓئؾ اإلظجوز"و "أهار افٌالؽي"إذا ـون             

ؾنن افرجؾ ـوكً تؼػ مـ ورائف خؾػقوت مذهٌقي وجفً افعؿؾغ ، اجلرجوين افٌالؽقي

ؾال خيػك ظذ أحد اكتامء ، أو بوٕحرى وجفً اختقوراتف فؾعـوس افٌالؽقي ؾقفام

مـوهضتف ورده ظذ ادعتزفي خوصي ؾقام يتعؾؼ بؿًلفي افؽالم و، اجلرجوين إصعري

ؾودعتزفي ـون مـ ؾرؿفو مـ ، وضٌقعتف خوصي إذا تعؾؼ بصػي مـ صػوت اهلل ظز وجؾ

وأن ذفؽ "، يؼقل بلن ـالم اهلل حروف وأصقات أي جًؿ مودي حمًقس بوفًؿع

صػي "افؽالم أمو إصوظرة ؾقذهٌقن إػ أن ، (1)"اجلًؿ صقت مؼطع ممفػ مًؿقع 

 .(2)"ؿديؿي أزفقي فقس بحرف وٓ صقت 

                                                           
، م2119افؼوهرة مك، مؼوٓت اإلشالمقغ، تح أمحد جود، دار احلديٌ، ، أبق احلًـ إصعري (1)

 .004ص:

، 0ط، افصقاظؼ ادرشؾي ظذ اجلفؿقي وادعطؾي، ادؽتٌي افعكيي، بروت فٌـون، ابـ ؿقؿ اجلقزيي (2)

 .800ص:، م2117
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جعؾ اجلرجوين يؼيص ذم ظؿؾقف ، هذا اإلصؽول افؽالمل بغ ادعتزفي وإصوظرة            

بؾ يرجع افعؿري إمر إػ أن اجلرجوين وبالؽقل اإلظجوز ٓ حظقا ، ادودة افصقتقي

اجلوكى افصقيت بوفؼقوس إػ  تقؾر افـص افٌؼي ظؾ ؿقؿي ؾـقي ـٌرة بوظتامدهو ظذ

، بلن اجلرجوين ـون يـظر إػ بالؽي اإلظجوز"بؾ يتامدى ويؼقل :، (1)افـص افؼرآين 

هـو ظؾقـو أن كقوح بلن افٌالؽي افعربقي ٓ ، (2)"افٌالؽي افتل تضؿـ تػقق افؼرآن 

روا تضؿـ إظجوز افؼرآن ٕن اهلل وؿـف فؽتوبف افعزيز وافٌالؽققن أظؿؾقا ظؼقهلؿ وتدب

 أوجف إظجوزه صقتو وترـقٌو ودٓفي ... .

وهق حديثف ، ثؿ يليت افعؿري فقؽشػ إكجوزا آخر فؾجرجوين وؿـ كًؼف افعوم            

ويربطفو بؿًلفي ادجوز ، بوظتٌورهو هقلة ؿوئؿي بغ افؾػظ وادعـك، ظـ صقرة ادعـك

صقر افؼوئؿي ظذ هذا واف، وصقره أو مو شامه اجلرجوين بودعـك إول ومعـك ادعـك

ويؽقن معقور مجوفقتفو ومـوشٌتفو افتداوفقي دؼوصد ، إشوس ترتٌط بوفـظؿ افـحقي

ربط بالؽي آشتعورة وؽرهو مـ صقر افتغقر افدٓيل "افؽالم معتزا مـ هذه اجلفي و

    (3)"بوفـظؿ افـحقي يعتز إكجوزا بالؽقو متؼدمو أو شوبؼو فعكه .

فقس ؾؼط ، خوصي مو يتعؾؼ بوفتامشؽ وآكًجوم، ؿرا دػوهقؿ ظؾؿ افـصمًتث            

يؼقؿ ، بؾ ـذفؽ ظذ مًتقى افصقرة افعومي فؾـص افشعري، ظذ مًتقى اجلؿؾي

وظؿؾف حقل متوشؽ افٌقً مـ خالل : افتؼًقؿ وافؼط ، افعؿري ؿراءتف فؾجرجوين

                                                           
أؾريؼقو افؼق، ، ادقازكوت افصقتقي ذم افرؤيي افٌالؽقي وادامرشي افشعريي، يـظر : حمؿد افعؿري (1)

 .016، ص:م0999، افدار افٌقضوء ادغرب

 .008ادرجع كػًف، ص: (2)

 .365حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (3)
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 افعؼؾقي افتل تٌحٌ ظـ وإذا ـون ظؿؾ اجلرجوين ذم إهار ؿوئؿ ظذ، (1)وافتشٌقف

ؾنن افدٓئؾ بحٌ ظـ تـوشى افؽالم داخؾقو مـ خالل ترابط ، تلويالت فؾغرابي

وهذا جيعؾف يـحق إػ كثريي ، أجزائف وتـوشٌف خورجقو مـ خالل مـوشٌتف دؼوصد اخلطوب

وتـحق كامذج إهار إػ ، حجوجقي إؿـوظقي ترتؽز ظذ افؼط وافتشٌقفوت ادؼوركي

  (2)صقص احلقاريي ذات افطوبع احلؽوئل .صٌغي افـ

كظريي افتؾؼل ذم جوكٌفو افتورخيل افذي ، ـون مـ بغ مرتؽزات ؿراءة افعؿري            

ظود فقٌـل تؾؼل اجلرجوين ، وذم خضؿ ؿراءتف فؾجرجوين، Jaussظروـوه مع يووس 

طفقر ؾالحظ ، افتورخيل فـصقص ظكه بتؼوفقدهو ومؼقموهتو ادضؿقكقي وافػـقي

حتك ذم حتؾقالت افٌالؽقغ ؛ٕن افًوحي ، وتـود مًلفي افـؼؾ، مػفقم آدظوء ظـده

افشعريي آكذاك ـون أؾؼ اكتظور ادتؾؼل حقـفو مقجفو كحق تـود افصقر افؼوئؿي ظذ 

تٌؾغ أؿصوهو مع افتؿثقؾ ، بؾ وجعؾفو أروقي فٌـوء صقر أظذ مـفو، افتشٌقفوت افؼديؿي

 ػوظؾ ؾقفو ظـوس افؾغي ومرجعقوت إفػوظ .وآشتعورة افتل تت

وهذا مو جير فؾحديٌ ظـ افقطوئػ افشعريي فؾصقر افٌالؽقي بغ احلجوج             

ويتـوول مؼوفي اجلرجوين حقل مقاؿع افتؿثقؾ وتلثره ؛إذ يؼقل ذم هذا افصدد ، وافتعؾقؿ

ـون أهبك ، دحوؾنن ـون م"حقل أثر افتؿثقؾ إذا ـون ذم مؼوصد افشعر وأؽراوف :

ـون مًف ، وإن ـون ذمو، ]...[، وأهز فؾعطػ، وأكٌؾ ذم افـػقس وأظظؿ، وأؾخؿ

، وشؾطوكف أؿفر، ـون برهوكف أكقر، وإن ـون احتجوجو، ]...[، ومقًؿف أفذع، أوجع

                                                           
 .93يـظر :ظٌد افؼوهر اجلرجوين، دٓئؾ اإلظجوز، ص: (1)
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ؾوجلرجوين يٌغ أن فصقرة افتؿثقؾ بوظتٌورهو مـ أظذ صقر افٌالؽي ذم ، (1)"وبقوكف أهبر.

هق ظؼد افصؾي بغ "ؾوفتؿثقؾ:، ورا حجوجقو يعؿؾ ظذ اإلؿـوعتػعقؾ افتخققؾ د

وبجوكى افتؿثقؾ كجد ، (2)"فقتؿؽـ ادخوضى مـ آحتجوج وبقون حججف، صقرتغ

وتعرف آشتعورة احلجوجقي بؽقهنو تؾؽ "، آشتعورة ـذفؽ تؼقم بدورهو احلجوجل

، (3)"فعوضػل فؾؿتؾؼلآشتعورة افتل هتدف إػ إحداث تغقر ذم ادقؿػ افػؽري أو ا

وأرشطق تؽؾؿ ظـ هذا افـقع مـ آشتعورة مٌقـو دورهو وهـو كؾتؿس افصؾي افتل أراد 

 افعؿري ربطفو بغ أؾؽور أرشطق وبغ اجلرجوين .

، افتؽقيـ اإلكًوين وؾطريتف ثؿ خيقض ذم افتحؾقؾ افػؾًػل افٌوحٌ ذم أظامق            

وإذا بحثـو ظـ  "يؼقل ذم مقؿع مفؿ مـ ـتوبف:، وضريؼ اـتًوبف فؾؿعورف ؾوجلرجوين

ويـٌَُؾ ، ـؾٌّ مـفو يؼتيض أن َيػُخَؿ ادعـك بوفتؿثقؾ، وجدكو فف أشٌوبًو وِظَؾالً ، ذفؽ

ُل ذفؽ وأطفره، وَيُؼَف ويؽؿؾ أّن ُأْكس افـػقس مقؿقٌف ظذ أن خُترجفو ، ؾَلوَّ

هو ذم افقء ُتعؾرؿفو إيوه إػ رء وأن تردَّ ، وتلتقفو بكيح بعد مؽـكٍّ ، مـخػلٍّ إػ جعٍّ 

وثؼُتفو بف ذم ادعرؾي أحؽؿ كحق أن تـُؼؾفو ظـ افعؼؾ إػ ، آخرهل بشلكف أظؾؿ

ٕن افعؾؿ ادًتػوَد مـ ، اإلحًوس وظام ُيعَؾؿ بوفػؽر إػ مو ُيعؾؿ بوٓوطرار وافطٌع

                                                           
 .85أهار افٌالؽي، ص:، ظٌد افؼوهر اجلرجوين (1)

، 0وؾر افشفري، آفقوت احلجوج وأدواتف ، وؿـ :احلجوج مػفقمف وجموٓتف، جظٌد اهلودي بـ ط (2)
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ادًتػود مـ يػضُؾ ، ضرق احلقاسر أو ادرـقز ؾقفو مـ جفي افطٌع وظذ حدر افيورة

 (1)"وبؾقغ افثؼي ؾقف ؽويي افتامم ، جفي افـَّظر وافػؽر ذم افؼقة وآشتحؽوم

ؾوجلرجوين يكح بلن فؾتؿثقؾ دورا معرؾقو خوصي إخراج اخلػل إػ اجلع              

وافعؿري ؿًؿ شٌى تعؾؼ معورف ، بوفعقدة إػ احلس وآشتػودة مـ معطقوتف افؾغقيي

 إػ ؿًؿغ :آكًون بوفتؿثقؾ 

 وفؾؼضقي ظالؿي ، فذة ادعرؾي : وتؼسن بام يؽتًٌف اإلكًون مـ معورف

 بوفصدق .

 . (2)فطػ ادػورؿي :وهذا مويًـده واؿع افـظريي إدبقي ذم زمـ اجلرجوين 

معوجلي ؾؾًػقي تـؼى  -حًى رأي افعؿري–وؿد ظوفٍ اجلرجوين افقطقػي افشعريي 

ذا مو كراه يتقاؾؼ مع افدراشوت ادعوسة وه، ظـ إشٌوب ادعرؾقي وافـػًقي

خوصي افـظريي افتػوظؾقي افتل تعتز افتؿثقؾ وآشتعورات ، فالشتعورة ودورهو ادعرذم

 (3)شٌال فػفؿ افعومل وافتلثر ؾقف وإكشوئف .

واشتخدام مػورؿوت افؾغي افتل متثؾفو صقر افٌالؽي واشتثامر ؾفؿفو فٌـوء ادعرؾي 

مو ـون اجلرجوين فقؽشػ ظـ دؿوئؼف فقٓ افـصقص افشعريي افتل ، وادػورؿي وافغرابي

اشتعون هبو مـ صعراء ظكه أو ؿريٌل افعفد مـف ؛مثؾ أيب متوم )ت هـ( وأرضابف مـ 

 ادموه افٌديع .
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هؽذا ـوكً ؿراءة افعؿري فؾجرجوين هتدف إػ ـشػ أكًوق مؼوظف             

وإظودة افـظر  ذم إصقل وادرتؽزات ، فووافٌحٌ ذم ادـجزات إشوشقي افتل ؿدم

وـقػ تػوظؾ اجلرجوين مع أشئؾي ظكه ؛خوصي إدبقي ، افتل بـك ظؾقفو مؼوظف

وبـوء بالؽي ظربقي تعتؿد ظذ معطقون افدرس افٌالؽل ظـد اجلرجوين ، وافػؽريي

وإووءة افًٌؾ افتل دمؿع بغ ، تتطؾى افتعؿؼ أـثر ذم مؼوع إهار وافدٓئؾ

، عؿؾغ ومتؽـ مـ بـوء تصقر صومؾ فٌالؽي دمؿع بغ افشعري افتخققع وبغ افتداويلاف

 وحترص ظذ مؼوصد اإلكًون ادعرؾقي .         

 ثاكقا: الصحة والتـاشب :قراءة رس الػصاحة.

ٓبـ شـون اخلػوجل         )ت  (1)"ه افػصوحي"يـطؾؼ افعؿري ذم ؿراءتف               

حوورت ، ػ مؼوظو جريئو فصقوؽي بالؽي صقتقيظتٌور هذا ادمفَّ مـ ا، هـ(466

ويًتؽشػ ، (2)وظزت ظـ ادؿؽـ اكجوزه ذم تلشقس بالؽي اخلطوب، اخلؾػقي ادذهٌقي

مـ خالل رؤيي تؼػ وراءهو معطقوت افشعريي ، افعؿري امتداد مؼوع اخلػوجل

وكجد ، دقازكوت افصقتقيوأن اشتثؿرهو ذم ا، وأظامل افشؽالكقغ افتل شٌؼ، ادعوسة

، مؼوع ابـ شـون يؼسب ـثرا مـ ادعطقوت افـظريي وافتطٌقؼقي فؾشؽالكقي احلديثي

اهتؿ ابـ شـون بدراشي افٌـقوت افؾًوكقي فؾشعر مرـزا ذم حتؾقؾف فٌـقي افؾغي "ؾؼد 

 ]...[، بوظتٌورهو افٌـقي ادفقؿـي داخؾ اخلطوب افشعري، افشعريي ظذ افٌـقي افصقتقي

، وصؿقئقؾ فػغ، وهذه افٌـقي هل افتل أـدت صوظريتفو دراشوت افشؽالكقغ افروس

وؽرهؿ؛ؾوفتقازكوت افصقتقي تؾعى ، وفقمتون، ومقشقكقؽ، وـقهغ، وجقن مقفقـق

                                                           
 .0982، 0ابـ شـون اخلػوجل، ه افػصوحي، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت فٌـون، ط (1)

 .415ي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص:افٌالؽ، يـظر :حمؿد افعؿري (2)



098 

بوإلووؾي إػ حضقر اهلؿ افـًؼل ، (1)"دورا أشوشقو ذم خؾؼ افقطقػي افشعريي ذم افؾغي

، ن تؽقن فؾٌالؽي هقؽؾي ظؾؿقي ـوفـحق وافعروض؛ظـد ابـ شـون مـ خالل رؽٌتف ذم أ

وتؼديؿ أهارهو افتل تؼقم ظؾقفو ؿقاكقـفو ، وحيوول اشتؽشوف وقابط هذه افصـوظي

وظـد افعؿري افذي شقًتؼيص جزئقوت افعؿؾ ويؼقؿ ؿراءتف ظذ ، وتـضٌط جزئقوهتو

 قفو .واشتـتوج افدظوئؿ افتل يؼقؿ ابـ شـون ظؿؾف ظؾ، خوصقي افؼراءة افشؿقفقي

يٌدأ ابـ شـون مؼوظف بوحلديٌ ظـ وجف احلوجي إػ معرؾي افػصوحي بوفـًٌي              

شقاء ، وافعؾقم افؼظقي ؛إذ كجد مدار معرؾي اإلظجوز يتؿحقر حقهلو، فؾعؾقم إدبقي

وافرجؾ هفـو ، (2)أم ـون سؾي ظذ رأي ادعتزفي، ـون حتديو مع افعجز دون شؾى ؿدرة

مقؿعو ظؾؿقو فؾػصوحي )ظؾؿ افٌالؽي( بغ بؼقي افعؾقم ذم ظكه بٌقون  يريد أن يعطل

ممو يقحل بلن افرجؾ ـون يعوفٍ ادًلفي ذم إضور جديل يؼػ ؾقف مـ ، وجف احلوجي إفقفو

 أو تشتً مٌوحثف فغر ؽويي وٌط أو تؼـغ .، يرى ظدم جدوى هذا افعؾؿ

ؾفق يعطل ، وظـ افؾغي، فصقتثؿ خيصص ابـ شـون ؾصال يتحدث ؾقف ظـ ا            

فؽـ يالحظ افعؿري مـ خالل ، أمهقي ـٌرة فؾجوكى افصقيت بوظتٌوره ظؿقد افػصوحي

، أكف تـوزل مرة تؾق إخرى ظـ مؼقفي افصقت، افػحص افـًؼل فٌـقي ظؿؾ ابـ شـون

 وؿد أدى بف تـوزفف ادتتوبع هذا، ـؾام اؿسب مـ مػفقم افٌالؽي، بوظتٌوره حمقر افػصوحي

وذم ذفؽ يؼقل ، وحمددا فف ذوضف، إػ احلديٌ ذم هنويي ادطوف ظـ ادعـك جمردا

ومـ كعً افؾػظ بحًى ، هؽذا يػن ابـ شـون تقشعف مـ افصقت إػ افؾػظ":

ضٌقعتف اخلوصي )وهل اإلؾراد(إػ افسـقى وهق حمؽقم بوفدٓفي.وصقٓ إػ ادعـك 

                                                           
 .087م، ص:2100، 0افؾغي واخلطوب، دار رؤيو فؾـؼ، افؼوهرة مك، ط، ظؿر أوـون (1)
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ابـ شـون ذم مػورؿوت حقل افتشٌقف ويالحظ افعؿري وؿقع ، (1)"جمردا مـ افؾػظ 

ممو أدى بف ، تٌعو فؾتؼًقؿ افذي ووعف بغ ادعوين ادػردة وإفػوظ ادمفػي، وآشتعورة

إػ تداخؾ ادًتقيوت افتل ظوفٍ مـ خالهلو افظقاهر افٌالؽقي خوصي دو جعؾ افتشٌقف 

افتكحيقي تؼقم ظذ مع أن ، مـ بوب ادعوين ادػردة وآشتعورة ذم بوب تلفقػ إفػوظ

ـذفؽ ، (2)مؼقوس افتٌديؾ ادػرد ـام هق واؿع ذم كامذج افتشٌقف افٌؾقغ ادتـوزع حقل اكتامئف

شٌٌو ، ـون اؿسابف مـ مػفقم افٌالؽي بوظتٌور أن جموهلو يؾتؼل ؾقف افؾػظ ادمفػ وادعـك

دا ظـ وممفػي بعق، وظـ إفػوظ )مػردة، جعؾف يـًوق فؾحديٌ ظـ ادعوين جمردة

دمعؾ هذه ، ثؿ يامرس افعؿري ؿراءة داخؾقي بغ أكًوق ادشوريع افٌالؽقي، ((3)ادعـك

ويؼقم افدارس ادعوس بؼراءة كًؼقي ٓ تتجوهؾ افًوبؼ ، إخرة تتحوور ؾقام بقـفو

وافالحؼ ذم افؽشػ ظـ اخلطط وادؼوصد ؛إذ كجد افعؿري حيوور مـجز ابـ شـون 

هذا إخر افذي متؽـ مـ اخلروج مـ ملزق ، اجلرجوينافٌالؽل ذم وقء مو ؿدمف 

، افؾػظ وادعـل )افذي وؿع ؾقف ابـ شـون( بػضؾ ؾؽرة صقرة ادعـك ومعـك ادعـك

يذـركو دائام بوفقؾوق إصعري ذم ظديد مـ ، (4)وهق مػفقم وشط بغ ادجرد واحلز

متدادات ظـ افرواؾد وافعؿري مل يػصؾ حديثف ظـ ادشوريع افٌالؽقي أو آ، ادحطوت

 ؾوفـزظوت ادذهٌقي حورضة ذم ؿراءاتف خوصي فؾجرجوين وابـ شـون .، واخلؾػقوت
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يدخؾ ، (1)"افرؤيي افٌالؽقي ذم ادـجز /افصحي وافتـوشى "حتً ظـقان :            

 معؾـو ظـ :، افعؿري ادٌحٌ افثوين ذم ؿراءتف دؼوع ابـ شـون اخلػوجل

 ن : بالؽي ـالشقؽقي .اكتامء بالؽي ابـ شـو 

 : دظوئؿ مـجزه افٌالؽل 

 ادحوؾظي)ظذ إظراف وافًــ(. -6

 آظتدال . -7

 آكًجوم. -8

 (2)افتـوشى. -9

، وحموؾظي، واظتامدا ظذ افتشوبف احلوصؾ بغ مؼقموت افؽالشقؽّقي افغربّقي ؛مـ: ظؼؾ

إػ ؾؼد جعؾ اكتامء بالؽي ابـ شـون ، وتغؾقى احلّز ادًؿقع ظذ افعؼع افغومض

فؽــو ، وفقس مـ افـوحقي افتورخيقي(، ادـجز افؽالشقؽل )مـ كوحقي ادـطؾؼوت وافرؤيي

ومو ؿّدمف ؿدامي بـ ، كالحظ إؿرار افعؿري بوفصؾي افؼوئؿي بغ مؼوع ّه افػصوحي

حؾؼي  بغ تصقر ؿدامي بـ جعػر "هـ( ذم كؼد افشعر ؛حقٌ اظتزه 337جعػر)ت 

 (3)"وتقجف حوزم افؼرضوجـل

فؽـف ، هذا احلؽؿ أضؾؼف افعؿري مـ كوحقي اهتامم ابـ شـون بودودة افصقتقي            

ؾنذا ـون آكتامء إػ افؽالشقؽقي معقوره ، أؽػؾ اهتاممف بوجلوكى افعؼع وادـطؼل

افعؼؾ)مـ خالل احلرص ظذ افتـوشى وآظتدال وظدم افتـوؿض وآشتحوفي( 
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وظؿؾف ترك أثرا ظذ ، ن مصدره ؾقفو أرشطقو حمضوؾنن ؿدامي بـ جعػر ـو، وادحوؾظي

ظـدمو ظّد ، إػ مو ذهى إفقف أرشطق–ؾقام ؾعؾف –فؼد اشتجوب ؿدامي "و، ه افػصوحي

ؾوكتامء ظؿؾ (1)"آشتحوفي وافتـوؿض وخموفػي افعؼؾ أكقاظو فؾـؼد افذي يقجف إػ افشوظر

بؾ كجدهو ذات جذور ، هابـ شـون فؾؽالشقؽقي ٓ حتدده ادعوير ادتلخرة فالدمو

وهذا أؿرب ، أرشطقي كوبعي مـ افػفؿ افعريب فؾؿـطؼ إرشطل وافعؼؾقي افققكوكقي

، ويؽشػ ظـ مصودر درشف خوصي مو يتعؾؼ بوفتـوشى وآظتدال، فٌالؽي ابـ شـون

وهذا حرصو ظذ ؾفؿ افدرس افٌالؽل افعريب داخؾقو ؿٌؾ أن كتجف إػ تصـقػ معودف 

 و .وادموهوتف خورجق

 -خوصي ظذ ادًتقى افـظري  ، ويذهى افعؿري إػ ؿراءة مو جوء بف ابـ شـون            

ذم وقء مو ؿدمف وقوء افديـ ابـ ، -بعد أن ووح دظوئؿ ادـجز افٌالؽل ظـده 

وذو أصقل ، مع أن هذا إخر يـتؿل إػ تقور بالؽل مغوير، هـ(637إثر)ت

 "وهذا مو جعؾف يؼقل ظـ ابـ شـون :، ػصوحيومرجعقوت خمتؾػي ظـ صوحى ّه اف

مـ ذـر إصقات واحلروف وافؽالم ظؾقفو ومـ ، إكف ؿد أـثر ممو ؿؾ بف مؼدرا ـتوبف

افؽالم ظذ افؾػظي ادػردة وصػوهتو ممو ٓ حوجي إػ أـثره ومـ افؽالم ذم مقاوع صّذ 

كوؿي اخلطوب افؼوئؿي ظذ إٓ أن مو جيؿع افرجؾغ هق اهتاممفام بل، (2)"ظـف افصقاب ؾقفو.

وتتجف رؤيي افعؿري فؾربط بغ اجلوحظ وابـ شـون مـ خالل مو ، آظتدال وافصقاب

                                                           
مػفقم افشعر دراشي ذم افساث افـؼدي، اهلقئي ادكيي افعومي فؾؽتوب، افؼوهرة ، جوبر ظصػقر (1)

 .046ص:، 0995، 5مك، ط

ادؽتٌي ، ابـ إثر، ادثؾ افًوئر ذم أدب افؽوتى وافشوظر، تح حمؿد حمقل افديـ ظٌد احلؿقد (2)

 .24ص:، 0، ج0999افعكيي، صقدا بروت، 
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، ؿدمف ابـ إثر؛ ظـدمو جعؾ مقوقع ظؾؿ افٌقون جومعو بغ افػصوحي وافٌالؽي

  (1)مٌتعدا بف ظـ ادػفقم اجلزئل افذي ؿدمف افًؽوـل .

حقار ادشوريع افٌالؽقي أو افدرس ، ي دؼوع ابـ شـونوؿد برز ذم ؿراءة افعؿر            

حقٌ يًتعغ افدارس بؿشوريع بالؽقي ظربقي فؼراءة ادؼوع ؿقد ، افٌالؽل داخؾقو

، مع آشتعوكي بودػوهقؿ افغربقي ؿدر مو يًؿح بف كًؼ افٌالؽي افعربقي، آشتؽشوف

 ومػوهقؿفو .

 دب وافعؾؿ افؽع:ثوفثو:افٌالؽي بغ ظؾؿ إ                 

مقجفو كوطريف ، يدخؾ افعؿري آمتداد افثوفٌ مـ امتدادات افٌالؽي افعربقي            

إول )أبق يعؼقب افًؽوـل( ، كحق ظؾؿغ ـٌريـ ذم توريخ افدرس افٌالؽل افعريب

يطرح حقل ظؿؾف ، (2)"مػتوح افعؾقم"مـذ أن خرج ظذ افـوس بـ: ، ؽوئى حورض

وافثوين )حوزم افؼرضوجـل( مـز ذم ، وشمال ادـز وادغقى، اهلومششمال ادرـز و

 (3)"مـفوج افٌؾغوء وهاج إدبوء"يطرح حقل ظؿؾف:، افدرس افٌالؽل ـام وصؾ إفقـو

وإدموجف مـ جديد بلشؾقب حيسم ، ويثر إصؽوفقي إحضور افغوئى مـف، شمال اهلقيي

 ادـشقدة .أكًوؿف واكتامءه ومؼوصده ذم افٌالؽي افعربقي 

ويكح بلن افتعؿؼ ذم حتؾقؾ إصؽوفقوت ادؼوظغ ٓ جيد مؽوكو فف ذم             

افذي اظتؿدكو ظؾقف ذم ؿراءة مؼوظف ؛  "افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو "ـتوبف:

                                                           
 .460افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص:، يـظر : حمؿد افعؿري (1)

 م.0997، دار افؽتى افعؾؿقي، اويتح ظٌد احلؿقد هـد، مػتوح افعؾقم، أبق يعؼقب افًؽوـل (2)

دار افغرب ، تح حمؿد احلٌقى بـ اخلقجي، مـفوج افٌؾغوء وهاج إدبوء، حوزم افؼرضوجـل (3)

 م 0980، 2آشالمل، بروت فٌـون، ط
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وُيرِجع ذفؽ ، ــؿقذج يعؽس ؿراءة افٌالؽي افعربقي ذم وقء معطقوت افدرس اجلديد

وهل طروف خورج كطوق ، أحوضً بوكجوز آمتداديـ افًوبؼغ إػ افظروف افتل

ذم طروف أؿؾ مو يؼول ظـفو أهنو ود ـؾ "افٌحٌ افعؾؿل ؛ ـام تصػفو ظٌورتف :

هذا مو جيعؾ افعؿري يؼر بلن مو ، (1)"يـحً ادرء مـ كػًف إػ حد افتالر، ضؿقح

وؿد  ، ي دؼوظقفامؿدمف حقل افَعؾؿغ )افًؽوـل وحوزم( ٓ يعدو أن يؽقن خطي ظوم

افٌالؽي ادعضقدة  "ووع افعؿري افرجؾغ حتً ؾصؾ واحد أضؾؼ ظؾقف تًؿقي :

؛ آخذا إيوه مـ ـالم افؼرضوجـل ذم اإلووءة افثوفثي مـ ادعؾؿ)أ(مـ (2)"بوفـحق وادـطؼ 

ادـفٍ افثوين مـ افؼًؿ افثوفٌ )ادٌوين( حقٌ يؼقل حقل مًتقى افٌالؽي افتل يـٌغل 

دـ ضؿحً بف مهتف  "إفقفو مـ يريد اشتؼصوء افعؾؾ وـشػ خػويو افـظؿ : أن يرتؼل

واجلومع بغ حوزم ، (3)"احلؽؿقي و إػ مرؿوة افٌالؽي ادعضقدة بوٕصقل ادـطؼقي

وافًؽوـل أهنام يدخالن وؿـ دائرة هذا افـقع مـ افٌالؽي افتل تًتـد إػ أصقل 

ع بالؽتف وؿـ ظؾؿ إدب افؼوئؿ ـام هق حول افًؽوـل افذي وو، ظؼؾقي ومـطؼقي

هذا مو جعؾ افعؿري جيؿع بغ افعؿؾغ حتً ظـقان واحد ؛ ، ظذ افـحق وادـطؼ

، فقجقد ؿقاشؿ مشسـي بغ افرجؾغ شقاء ـوكو ظذ وظل بذفؽ أم مل يؽقكو ظذ وظل

وبست بالؽتف ، ؾوفًؽوـل أشقئ ؾفؿف، إٓ أن افتوريخ افٌالؽل ؿد مجعفام مرة أخرى

أمو حوزم ؾؾؿ جيد حموورا فف أو صورحو أو مؾخصو ٕن مرجعقوتف ، قً مؼوصدهوُكً

ؾلـؾ افزمـ ؿًؿف ، ـوكً متثؾ ظكا أؿرب ٕجقاء افؼرن افرابع اهلجري وؾطوحؾتف

تـوزظتف افدراشوت ـؾ يّدظل اكتامءه إػ جمول بحثف ، ودو خرج مـ دور افـًقون، إول

                                                           
 .466حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (1)

 .463ادرجع كػًف، ص: (2)

 .230فوج افٌؾغوء وهاج إدبوء، ص:مـ، حوزم افؼرضوجـل (3)
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مـ يدري إػ أي ادموه شتـًٌف إجقول افؼودمي ؛بغ افشعريي وافـؼد وإشؾقب ... و

إٓ أن معظؿ ، ؟ مع أن افرجؾ ـون سحيو بلن مقوقع ـتوبف هق ظؾؿ افٌالؽي

افدراشوت افـؼديي افعربقي ـوكً تًر حتك أواخر افتًعقـقوت ذم ادموه جيعؾ افٌالؽي 

اشوت فؽـ افدر، وشتعقوف آفقوت جديدة، ظؾام ؿديام وصورف ظذ اكتفوء صالحقتف

افغربقي ـوكً تًر ذم ادموه معوـس ؛إذ اؿسبً مـ افٌالؽي واظتزت افدراشوت 

 افؼوئؿي ظذ افـص واخلطوب خووعي حتً ضوئؾي إمزاضقريي افٌالؽي .

ومل حيوور حموورة جودة ، إذ مل يـوًؿش افًؽوـل، وإمر كػًف مع مػتوح افعؾقم            

، حثو مؽؿال فؾـحق يؼع ظذ أروفو حتوور افشعريافتل جعؾفو مٌ-ذم مػفقمف فؾٌالؽي 

إكام ادمف ظؾامء افؼرن ، ؿوئؿي ظذ آكتؼود أو افتقشقع وافربط -وافـحقي ، وادـطؼل

هـ( 739افًوبع ومو يؾقف كحق افتؾخقص افذي بس صوحٌف جالل افديـ افؼزويـل)ت

ؿف وإظودة ثؿ كظ، وهتؿقشف، وؿومقا بؼحف، مـ خالفف افٌالؽي ظـ كًؼفو افعوم

ويؼقل افعؿري ذم افتعؾقؼ ظذ ظدم تػوظؾ ظؾامء افؼرون افتل تؾً طفقر ، ذحف

فق ظود ابـ جـل إػ "ومجقد افدرس افـحقي واكػصوفف ظـ احلرـي اإلبداظقي :، ادػتوح

احلقوة ذم ظك افًؽوـل ]...[ ٕدخؾ أؽؾى افـحوة إػ افؽتوب حلػظ رء مـ صعر 

ؾلحلؼ ادػتوح بؽتوب ، وؽض ظـ افعقاؿى، ضىوفربام ؽ، ]...[، ادتـٌل

وافًؽوـل فقس فف يد ؾقام وصؾً إفقف افٌالؽي افعربقي مع ذاح ، (1)"افػصقص

ٕن هقؿـي افـحق وادـطؼ ظذ ظؿؾف جعؾً شمال افٌالؽي إشود ، افتؾخقص

ممو ظروف ٓكتؼود افعؿري بلكف وؿع ذم ، وادرـزي يغقى ظـده وظـد ذاح افتؾخقص

                                                           
 .048أشئؾي افٌالؽي ذم افـظريي وافتوريخ وافؼراءة، ص:، حمؿد افعؿري (1)
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فؽـ مـ جفي ثوكقي يعطل ؿقؿي فعؿؾ افًؽوـل بوظتٌوره ، (1)"ادـوشٌي ادـفوجقي  ظدم"

وـوكً افٌالؽي هل ، أجرى حقارا ـون صٌف مًتحقؾ بغ افـحق وادـطؼ وافشعر

ومل يًتطع مـ جوء بعد افًؽوـل أن يقاصؾ ، إرض افتل احتضـً هذا احلقار

 حو وتقشقعو ٔؾوؿفو .      رؤيتف أو حتك يـؼدهو بطرح افٌديؾ أو ؿراءهتو ذ

 قراءة العؿري درشوع السؽاكي : -0

 أ/ رصد إكساق وبـاء اخلطاضات :

يًر افًؽوـل ذم ضريؼ ؿراءة ظٌد افؼوهر اجلرجوين ذم إهار وافدٓئؾ             

ويؼػ ظذ اخلط كػًف معف ذم مًوئؾ افؾػظ وادعـك ، ويؽشػ ادخٌقء ذم مؼوظف

افػرق بقـفام يؽؿـ ذم أن صقوؽي و، افؽالم أو مـوشٌتف فؾؿؼوصدومطوبؼي ، وافـظؿ

وـالمل /ظؼوئدي وتصقغ مـ خالفف ، ومـطؼل، اجلرجوين ـوكً دمؿع مو هق كحقي

ويطغك ، (2)"مو افذي جيعؾ بعض افؽالم أحًـ مـ بعض ؟ "شمال افٌالؽي ظـده :

ؽقكوت مؼوع أمو افًؽوـل ؾؼد رؾع احلجوب ظـ م، ظذ مؼوظف افطوبع اإلصؽويل

اجلرجوين وؿدمفو ذم صؽؾ مؼــ حمووٓ وٌطفو )ـام صـع افرازي صوحى هنويي 

 .(3)"ؾـٌز بوددرشقي وجموؾوة افذوق إديب "، اإلجيوز (

وؿد وؿـً ـتويب هذا مـ أكقاع  "ظوروو مضؿقن مؼوظف :، يؼقل افًؽوـل            

أكقاع متآخذة ؾلودظتف ظؾؿ افكف  إدب دون كقع افؾغي مو رأيتف ٓ بد مـف وهل ظدة

بتاممف وإكف ٓ يتؿ إٓ بعؾؿ آصتؼوق ادتـقع ظذ أكقاظف افثالثي وؿد ـشػً ظـفو 

                                                           
 .483حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (1)

 473ادرجع كػًف، ص:  (2)

 .473ادرجع كػًف، ص: (3)
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يٌدأه ، بلن افرجؾ ذم مؼوظف يٌتغل تلشقس ظؾؿ فألدب، هـو يتضح إمر، (1)"افؼـوع.

ق ظؾؿ ثؿ يًر كحق ظؾؿ افـحق افذي يؼقد كح، بعؾؿ افكف ومو يًتتٌعف مـ اصتؼوق

ويتصؾ هذا بنيراد افصقر ظذ ادؼوصد ، ادعـل ووٌط افسـقى بؿـوشٌتف افتداوفقي

، ومودام هذا افعؾؿ تتعؾؼ تراـقٌف بوفتحؽؿ ذم صقر افؽالم، ادـوشٌي وهق ظؾؿ افٌقون

ؾنذا اشتخدم ذم افشعر ـوكً احلوجي إػ معرؾي ، ؾالبد أن يربط بوٓشتدٓل وادـطؼ

هؽذا هقؽؾ افرجؾ ، مي ؾؽون ذـرهو ظـد افًؽوـل فالشتئـوسافعروض وافؼقاذم ٓز

اخلطوب افًؾقؿ افـوجع .مـفذا ادػفقم ، ذم كظركو، إدب يًووي ظـده"، مؼوظف

يتحدث افًؽوـل ظـ ظؾؿ إدب افذي كراه تصقرا مٌؽرا دو يًؿك حوفقو ظؾؿ افـص 

افًؽوـل ذم دراشي  ويرى افعؿري بلن أصحوب هذا آدموه افٌالؽل يؾتؼقن مع، (2)"

  (3)افـص ذم أبعوده افـحقيي /افسـقٌقي وإدبقي وآجتامظقي .

وبغ ، ـشػ افعؿري ظـ مػورؿي بغ مؼوع افًؽوـل ـتصقر ممؽـ افتحؼؼ            

ادـجز ذم افقاؿع ؛ؾوفًؽوـل يـطؼ طوهر مؼوظف بلن ادعوين وافٌقون تتؿي فعؾؿ افـحق 

فؽـ افقاؿع هق أن ـال مـ افـحق ، تؿي فعؾؿل افٌقون وادعوينوظؾؿ احلد وآشتدٓل ت

دمؿع بقـفام بعد أن ـون افـزاع واؿعو حقل كجوظي ، وادـطؼ يؾتؼقون ذم مـطؼي مشسـي

 (4)أحدمهو أموم أخر .

                                                           
 .37ص:، أبق يعؼقب افًؽوـل، مػتوح افعؾقم (1)

 .496حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (2)

 .51افٌالؽي اجلديدة بغ افتخققؾ وافتداول، ص:، يـظر :حمؿد افعؿري (3)

 .472يـظر : حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (4)
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، وذم وقء افدراشوت افتداوفقي وادـطؼقي افتل هتتؿ بوفًؽوـل ووجفي كظره             

ـون افًؽوـل يٌحٌ ظـ مؽقكوت:ظؾؿ "شػ مرـز مؼوظف ؛إذ متؽـ افعؿري مـ ـ

، إدب .افعؾؿ افذي يصقن ادتحدث مـ اخلطل ذم : مطوبؼي افؽالم فؼقاظد افؾغي أوٓ

وجيعؾ افٌديع (1)"ثؿ يعطقف حًـو وؿٌقٓ ثوفثو.، ثؿ ٕحقال ومؼوموت ادتخوضٌغ ثوكقو

شمال ادـوشٌي فؾؿؼوصد أو ادـوشٌي ؿًام ثوفثو يؿؽـ آشتغـوء ظـف ٕكف ؽر كوبع مـ 

وٓ هيتؿ بظقاهر افتؼديؿ وافتلخر وافػروق ، ؾفق داخؾ وؿـ كظريي افشعر، افتداوفقي

 أي ٓ كجد حضقر مؼقفي افـظؿ بؼقة ذم كًؼ ممفػوتف .، بقـفام

إن خطي مؼوع افًؽوـل مػتوح فؾعؾقم افؾغقيي أو فتػوظؾ اإلكًون مع فغتف               

وتـظقام ٓشساتقجقوت ، ودٓفي ظز خمتؾػ وجقهفو، وترـقٌو، وسؾو، ؛صقتو

 افتخوضى ومؼوموتف وأحقافف.

 ب/شمال البالغة وحوار آختصاصات :            

بؾقغ ادتؽؾؿ ذم تلديي ادعوين حدا فف اختصوص "يعرف افًؽوـل افٌالؽي بلهنو :            

كقاع افتشٌقف وادجوز وافؽـويي ظذ وجففو وإيراد أ، بتقؾقي خقاص افساـقى حؼفو

، وابـ شـون ذم اظتامده ظذ مػفقم ادعوين ذم افٌالؽي، حقٌ كجد أثر اجلرجوين(2)".

ويتؽؾؿ ظـ إيراد افصقر وهذا ، ويتؽؾؿ ظـ خقاص افساـقى بام يًووي ظؾؿ ادعوين

جمغ(حمؾ هؽذا حتؾ افٌالؽي )أي ظؾؿ ادعوين وافٌقون مد"، يتػؼ مع ظؾؿ افٌقون

ومل يًتطع افًؽوـل أٓ يؿر ظذ ، (3)"وتصر افعؾقم إخرى مًوظدة هلو ، افصدارة

                                                           
 .46افٌالؽي اجلديدة بغ افتخققؾ وافتداول، ص:، حمؿد افعؿري (1)

 .526أبق يعؼقب افًؽوـل، مػتوح افعؾقم، ص: (2)

 .472حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (3)
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ومـف شقًتػقد أهؿ صورح فف وهق ، مػفقم افٌالؽي ؛ٕكف مػفقم مرـزي وحمقري

 ويليت بؿطوبؼي افؽالم دؼته احلول بعد ؾصوحتف .، افؼزويـل

افًؽوـل مرتٌطو بؿقوديـ افشعر وادـطؼ  ويعتز افعؿري مػفقم افٌالؽي ظـد             

هل افـحق ، وافـحق ؛إذ تؼع ظـد تؼوضع ثالثي مٌوحٌ متداخؾي ومتـوؾرة ذم افقؿً كػًف

 وادـطؼ وافشعر ]...[ وبذفؽ يؿؽـ متثقؾ بالؽي افًؽوـل بوفتؼوضعوت افتوفقي :

 

 

 

                                                    

                                    (1) 

وؿد تٌغ فؾعؿري وجقد اتصول بغ ظؾؿ افٌقون وآشتدٓل مـ خالل ـالم افًؽوـل 

، ؾوفٌقون يقجد ذم مـطؼي يتػوظؾ ؾقفو افشعر وادـطؼ، ظـ إيراد افدفقؾ بلوجف متعددة

وظؾؿ ، لوافتلثر ظذ ادتؾؼ، ممو يتقح ادجول فؾحديٌ ظـ اشتخدام افشعري ذم اإلؿـوع

ويؾجل افعؿري إػ ، ادعوين يؼع ذم ادـطؼي افتل يتػوظؾ ظذ مًتقاهو افـحق وادـطؼ

ويرى افعؿري ، هـ(654ابـ أيب اإلصٌع )تو افؼراءة افـًؼقي افداخؾقي بغ افًؽوـل

 "بلن هذا إخر مل هيتؿ بؼضويو ادؼوم ومـوشٌي افؽالم فؾؿؼوصد افتداوفقي ذم ـتوبف :

                                                           
 .476ادرجع كػًف، ص: (1)

 الشعر

 المنطق )البديع(

 )االستدالل(

 البالغة

 )المعاني والبيان(

 

 النحو
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أمو افًؽوـل ؾؼد جعؾ افٌديع يتػوظؾ مع ادـطؼ ممثال جمول افٌقون ، (1)" حترير افتحٌر

ومـ جفي ثوكقي يؼقؿ ظالؿي بغ افٌقون ظـد اجلوحظ ومو ورد ظـد ، ـؿقؿع ممقز فف

ويتؽومؾ معف ، يؾتؼل ظؾؿ ادعوين ظـد افًؽوـل مع افٌقون ظـد اجلوحظ"افًؽوـل ؛ إذ 

أي ذم افٌعد ، اخلطوب بوٕحقال وادؼوصد ذم ـقن ـؾ واحد مـفام يٌحٌ ذم ظالؿي

إن ؾفؿ ظؾؿ ادعوين بوظتٌوره صقرة تعؽس اهتامم اجلوحظ ، (2)"افتداويل فؾخطوب 

بوفظروف وإحقال ـون ـػقال بنظودة احلقوة هلذا افعؾؿ ذم افػسة افتل تـووفف ؾقفو 

ؽرهو مـ افؼاح وزادوه تؼـقـو ظز صقر احلذف وافتؼديؿ وافتلخر وافؼك ...و

وطؾ افٌقون وؿـ ـتى إدب ، ادٌوحٌ افتل أصٌحً مػرؽي مـ حمقطفو ومؼوموهتو

، إن ؿراءة افساث حًى رؤيي افعؿري تًتتٌع معرؾي بلكًوؿف وأصقفف، يًتلكس بف

، واإلمًوك بوفروابط افتل تصـع صٌؽي بغ آدموهوت ادختؾػي ٕي مقدان ظؾؿل

أو ، أو تقشقعو، ـ كتوئٍ افًوبؼ؛رؾضو وكؼداخوصي افٌالؽي ؛ٕن افالحؼ يـطؾؼ م

 تؼديؿ افٌديؾ .

أمهقي ظؿؾف تؽؿـ ذم اـتشوف مـطؼي تؼوضع افـحق "فقصؾ افعؿري إػ أن             

أي ذم وصقفف صخصقو إػ ظوصؿي افٌالؽي . وبذفؽ خرج مـ ، وادـطؼ وافشعر

يقكس وافًراذم  خطوب افتـوذم بغ افـحق وادـطؼ وافشعر افذي توه ؾقف متك بـ

فؽـ تغؾقى افـحق وادـطؼ جعؾ ، (3)"وـون مـ حؼف أن يؼقل وجدهتو !، وؽرمهو

                                                           
ابـ أيب اإلصٌع، حترير افتحٌر ذم صـوظي افشعر وافـثر وبغ إظجوز افؼرآن، تح :حػـل حمؿد  (1)

 م.2102ة، ذف، ادجؾس إظذ فؾشمون اإلشالمقي، افؼوهر

 .45ص: ، حمؿد افعؿري، افٌالؽي اجلديدة بغ افتخققؾ وافتداول (2)

 .46ادرجع كػًف، ص: (3)
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خوصي ذم مٌوحٌ ادعوين ؛ظـدمو مل يطرح شمال دوذا ، افًؽوـل يغقى افًمال افٌالؽل

يؽقن احلذف ودوذا يؽقن افتؼديؿ ؟ ممو أوؿعف ذم ظدم مـوشٌي مـفوجقي يًجؾفو ظؾقف 

ؽ أثرت ادعوجلي افـحقيي ظذ ؾصؾ ادؼوع ظـ احلرـقي إدبقي ـذف، (1)افعؿري 

وؽؾٌي ادعوجلي ، /افشعريي افتل اشتػودت مـفو مشوريع اجلرجوين وابـ ادعتز ؿٌؾف

افـحقيي هق مو جعؾ افعؿري )ذم صقغي أخرى مـ افؽتوبي أؿرب فٌدايي ادجتفد وهنويي 

وأن مـ ، (2)ملشقرة فدى افـحق وادـطؼادؼتصد( حيؽؿ ظذ بالؽي افًؽوـل بلهنو بالؽي 

ويعؿؾ اجلؿقع ظذ اختزاهلو ، جوء بعد افًؽوـل حقل افٌالؽي إػ خودمي ؾوتـي مريٌي

 وظدم تقشقع افؽالم ظؾقفو .

 قراءة مرشوع حازم الؼرضاجـي : -8

 أ/ ادسار التارخيي لؾؿرشوع :

 مـ جفتغ : فؼد ـوكً ؿراءة افػالشػي فػـ افشعر ٕرشطق مثؿرة             

 ومـ خالهلو إظودة ، اجلفي إوػ :معرؾي مٌودئ افصـوظي افشعريي ظـد أخر

ـام كجد ظـد افػورايب ، وفق ظذ وجف ادؼوركي، افـظر ذم صـوظي افشعر افعريب

وإمو أن تتـقع ، إؿوويؾ افشعريي :إمو أن تتـقع بلوزاهنو"ظـدمو تـٌف إػ أن 

افتؼًقؿ افؼوئؿ ظذ ادعـك وجد ظـد افعرب ثؿ يالحظ بلن ، (3)"بؿعوكقفو 

حًى تؼًقؿفؿ فألؽراض افشعريي ذم تؼوفقدهؿ إدبقي بغ ؾخر ومدح 

                                                           
 .483حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (1)

 .047يـظر :حمؿد افعؿري، أشئؾي افٌالؽي، ص: (2)

ظٌد افرمحـ بدوي )وؿـ ؾـ افشعر (، رشوفي ذم ؿقاكغ صـوظي افشعراء، تح ، أبق كك افػورايب (3)

 .050، ص:0953مؽتٌي افـفضي ادكيي، 
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وؽرهو مـ إؽراض افتل تتخذ مـ ادعـك ظؿدة فتؼًقؿفو وتـقع ، وهجوء

جعؾقا فؽؾ كقع مـ أكقاع افشعر كقظو مـ "وٓ حظ بلن افققكوكقغ ، تصـقػوهتو

وأوزان إهوجل ، أن أوزان اددائح ؽر أوزان إهوجلمثؾ ، أكقاع إوزان

ؾوفػورايب ؿورن بغ صـوظتل ، (1)"وـذفؽ شوئرهو ، ؽر أوزان ادضحؽوت

افشعر ظـد افعرب وظـد افققكون وتػفؿ إشس افتل يٌـك ظؾقفو افؼقل 

 افشعري ومـ ثؿ حؽؿ ظذ ضرق افتؼًقؿ وافتصـقػ .

 وحمووفي تطٌقؼف ظذ افـص ، تـ إرشطلاجلفي افثوكقي : افعؿؾ ظذ ؾفؿ اد

، وتعديؾ مؼقٓتف بام يتقاؾؼ مع افـص افعريب، بتغقر مرـزيوتف، افعريب

وذم هذا اإلضور كجد أبو افقفقد بـ رصد ذم ، وإمؽوكوت افؾغي افعربقي وبالؽتفو

تؾخقصف فػـ افشعر ٕرشطق ؛حقٌ ؾفؿ ادحوـوة بوظتٌورهو تغقرا جيري ظذ 

وكجد ذفؽ واوحو ذم ، وفقس بوفػعؾ افتؿثقع، افؾغي وظٌورهتومًتقى بـوء 

وؿد حوول افرجؾ أان ، (2)افػصقل افتل يتؽؾؿ ؾقفو ظـ ادحوـوة وافتشٌقف

ذم  (3)يًتعغ بودودة افشعريي افعربقي ؛مـ فألظشك أو آصور فؾؼصص افؼرآين

 احلديٌ ظـ أثر ادحوـوة .

إذ أظؾـ رؽٌتف ذم تدارك افـؼص ، حوزم افؼرضوجـل ذم هذا اإلضور يتؿقؿع ظؿؾ            

فؾٌؾقغ إػ معرؾي افؼقاكغ افٌالؽقي افؽؾقي افتل تـتظؿ ، افذي رآه افػورايب وابـ رصد

                                                           
 .052ادرجع كػًف، ص:  (1)

تح ظٌد افرمحـ بدوي، مؽتٌي ، أبق افقفقد بـ رصد، تؾخقص ـتوب أرشطق ضوفقس ذم افشعر (2)

 .222م، ص:0953، افـفضي ادكيي

 .221ادرجع كػًف، ص: (3)
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وَيعتز حوزم ظؿؾف تؽؿقال فعؿؾ احلؽامء افذيـ تـقفقا "، افصـوظي افشعريي حتتفو

، إووذم ؽـل وذفؽ مـ حقٌ كظره ذم افؽؾقوت ظذ وقء متـ، مقوقع افشعريي

وختصقصو فف مـ حقٌ تقجقف افؼقاكغ افٌالؽقي كحق وٌط اخلصقصقي افشعريي فشعر 

  (1)"أي افشعر افعريب ، أمي معقـي

ؾوفـظريي افٌالؽقي افتل حتقي افؽؾقوت افشعريي يؿؽـ أن تقشع فتشؿؾ افشعر             

يؼقل حوزم ، وء بفافعريب مع احسام خصقصقوتف افتل فق رآهو أرشطق فزاد ظذ مو ج

ؾلمو ؽر هذه "افؼرضوجـل ظـ أصعور افققكون وضرؿفؿ ذم ادحوـوة وافٌـوء افشعري  :

ؾنن صعر افققكوكقغ ، ـتشٌقف إصقوء بوٕصقوء، ؾؾؿ يؽـ هلؿ ؾقفو ـٌر تكف، افطرق

، (2)"فقس ؾقف رء مـف ؛وإكام وؿع ذم ـالمفؿ افتشٌقف ذم إؾعول ٓ ذم ذوات إؾعول 

، ودامً هـوك أشوفقى وضرق ٓ تقجد ظـد افققكوكقغ وبوفتويل مل يتؽؾؿ ظـفو أرشطقوم

ومل ٓ ؿراءة ادتـ إرشطل بعققن افـص افعريب بالؽي ، ؾالبد مـ افزيودة وافتؽؿقؾ

وفق وجد احلؽقؿ أرشطق ذم صعر افققكوكقغ مو يقجد  "وهذا مو يؼرره بؼقفف :، وإكجوزا

وآشتدٓٓت واختالف رضوب اإلبداع ، ؽؿ وإمثولذم صعر افعرب مـ ـثرة احل

وتٌحرهؿ ذم أصـوف ادعوين وحًـ تكؾفؿ ذم ووعفو ، ذم ؾـقن افؽالم فػظو ومعـك

وذم إحؽوم مٌوكقفو واؿساكوهتو وفطػ افتػوتوهتؿ وتتؿقامهتؿ ، وووع إفػوظ بنزائفو

، خقؾي ـقػ صوءواوحًـ مآخذهؿ ومـوزظفؿ وتالظٌفؿ بوٕؿوويؾ اد، واشتطراداهتؿ

 (3)"فزاد ظذ مو ووع مـ افؼقاكغ افشعريي .

                                                           
 .486عربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص:حمؿد افعؿري، افٌالؽي اف (1)

 . 69حوزم افؼرضوجـل، مـفوج افٌؾغوء وهاج إدبوء، ص: (2)

 .69ادرجع كػًف، ص: (3)
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كدرك بلهنو ، وؿـقو فؾشعريي إرشطقي، إذا ٓحظـو مرتؽزات افـؼد افذي ؿدمف حوزم

وفذفؽ ؾنن افزيودات ، دمؿع افتخققع مع افتداويل اإلؿـوظل، ذات أشس بالؽقي فغقيي

شعري واخلطويب مع ؽؾٌي إول افتل شقؼدمفو حوزم وؿـ مـفوجف شقتشورك ؾقفو اف

 ظذ افثوين .

 ب/أشئؾة البالغة بني ادرشوع وادـجز عـد حازم :

بوظتٌوره اهلدف ، يػرق افعؿري ـام شٌؼ وأن رأيـو مع افًؽوـل بغ ادؼوع            

وبغ ادـجز وهق مو وؿع ، ادـشقد وادؿؽـ افتحؼقؼ وافتصقر افذي تٌـك ظؾقف ادؼوصد

ؾنن افعؿري يٌدأ ؿراءة ادؼوع مـ مقؿػ حوزم ، وبوفـًٌي فؾؿـفوج، عؾقوحتؼقؼف ؾ

دو ـون ظؾؿ افٌالؽي مشتؿال ظذ صـوظتل افشعر واخلطوبي وـون "افذي يسمجف ؿقفف :

، (1)"افشعر واخلطوبي يشسـون ذم مودة ادعوين ويػسؿون بصقريت افتخققؾ واإلؿـوع 

مع ، وبي ؛مـ خالل آفقتل افتخققؾ واإلؿـوعؾؿقوقع افٌالؽي يتؼوشؿف افشعر واخلط

إن مو يعروف ، إمؽوكقي تداخؾفو واشتػودة افشعر مـ اإلؿـوع واخلطوبي مـ افتخققؾ

حوزم هق افٌالؽي افؽؾقي هذا ظـ ادؼوع وافتصقر افذي ووعف ذم حر اإلمؽون أمو 

ؽي افشعر أو إن مقوقع ـتوب مـفوج افٌؾغوء هق بال "ادـجز ؾؼد حدده افعؿري ؿوئال :

 (2)"افشعريي حًى تعٌره.

ؾحوزم ، ثؿ يؽشػ افعؿري ظـ خطي افؽتوب وظـ افعالؿوت ادقجقدة بقـفو              

 يؼًؿ ظؿؾف إػ أربعي أؿًوم :

                                                           
 .09ادرجع كػًف، ص: (1)

 .487حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (2)
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  وؿد ، ظؿؾ افعؿري ظذ اشتؽامل تصقره حًى مو رآه، )جزء مػؼقد(:افؾػظ

افؽتوب ٓ تعؽس  مع أن بـقي، أس ظذ أن مقاده مًتؼوة مـ ه افػصوحي

 رؤيي ابـ شـون وٓ تقجفف .

  ادعـك : ومـ خالفف رصد حوزم مصدر ادعوين وظالؿوهتو وأكقاظفو ودخقهلو

 إػ ادحوـوة .

  ادٌوين :وهق افؼًؿ ادخصص فألوزان وظالؿوهتو بوٕؽراض افشعريي

 وتلثراهتو .

 عوين إشؾقب :وخصصف دذاهى افشعراء وجفوت افؼقل افشعري وتـقع اد

 وإؽراض .

ؾوفتخققؾ يؼع ، ومـ خالل هذه افعـوس إربعي  يؿؽـ احلديٌ ظـ ادحوـوة ذم افشعر

 (1)ذم هذه إكحوء وبتضوؾرهو يـجز افؼقل افشعري .

وؿًؿ افؾػظ ، ثؿ يالحظ افعؿري وجقد ظالؿي كًؼقي بغ ادعوين وإشؾقب            

مـ خالل تعريػ حوزم فألشؾقب ، افذي حوول بـوءه وبغ ادٌوين، ادػؼقد

وافـظؿ هقلة ، ؾوٕشؾقب هقلة حتصؾ مـ افتلفقػوت ادعـقيي"وافـظؿ؛حقٌ يؼقل :

، ؾودعوين تتخذ شٌال هلو مـ خالل مؼوصد ادتؽؾؿغ، (2)"حتصؾ ظـ افتـلفقػوت افؾػظقي 

تؽقن أمو إفػوظ ؾتتحد مع ادٌوين افشعريي و، وهذه افطرق ادتػــي تتصؾ بوٕشؾقب

 (3)"تؽقن ظالؿي إشؾقب بودعوين ـعالؿي افـظؿ بوٕفػوظ"وهؽذا ، افـظؿ مـ خالهلو

                                                           
 .488يـظر، ادرجع افًوبؼ، ص: (1)

 .364حوزم افؼرضوجـل، ص: (2)

 .489حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (3)
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مـ خالل افـظر إػ آكتؼول مـ اجلؿؾي ، ويتؿؽـ افعؿري مـ كؼد خطي حوزم            

وافتػريؼ بغ مًتقى ، وبغ افـظؿ وإشؾقب، ؾتػريؼف بغ افؾػظ وادعـك، إػ افـص

ومًلفي افتػريؼ بغ ، ـص ممو أدى ـذفؽ إػ تداخؾ أجزاء ادـفوجاجلؿؾي ومًتقى اف

افؾػظ وادعـك أوؿعً حوزم ذم اإلحراج افذي وؿع ؾقف اجلرجوين ؛إٓأن هذا إخر 

أمو افؼرضوجـل ؾؼد اكعؽس ، وجد ادخرج مـ خالل معـك ادعـك أو صقرة ادعـك

افعؿري تضققؼ اخلـوق ظذ  وحيوول، تػريؼف ظذ معوجلي ظديد افظقاهر مثؾ افغؿقض

حوزم ؛مـ خالل حموشٌتف مـفوجقو ظذ ظـوويـف افتل ٓ حظ ظؾقفو اإلضوفي وظدم 

   (1)ظؾقفو.–مـطؼقو –افضٌط  وإفزامف بخطي معوسة ٓ حيوشى 

يشر افعؿري إػ ، ووؿـ ؿراءة ادـجز ادتحؼؼ ؾعؾقو ظـد حوزم افؼرضوجـل            

وهل افؼضقي افتل أؿضً مضجع ، حوول حوزم معوجلتفو ؿضقي افصدق وافؽذب افتل

إٓ أن حوزم ٓ يرى ، واجلرجوين  وابـ ؿتقٌي مـ همٓء، افـؼود وأثورت افـؼع بقـفؿ

وهق مقؿػ كجده ، وجقد افؽذب بوفيورة ذم افشعر ؾوفتخققؾ ٓ ظالؿي فف بوفؽذب

د بغ افتؼصر وأن افشعر مقجق، (2)ظـد ابـ ؿتقٌي ظـدمو يػصؾ افؽذب ظـ ادجوز

بوإلووؾي إػ ؿضقي تداخؾ ، (3)وآشتحوفي أو مو شامه حوزم بوٓختالق اإلمؽوين

أن ـال مـ افشعر و ،افشعري واخلطويب ذم حدود مو يًؿح بف افغرض ادؼصقد

 (4)واخلطوبي يؾتؼقون ذم افتلثر وافتقجقف .

                                                           
 .494حمؿد افعؿري، افٌالؽي افعربقي أصقهلو وامتداداهتو، ص: (1)

 .045يـظر، ابـ ؿتقٌي، تلويؾ مشؽؾ افؼرآن، ص: (2)

 .81حوزم افؼرضوجـل، ص: (3)

 .498حمؿد افعؿري، ادرجع افًوبؼ، ص: (4)
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ل أن مؼوظف مل يالؿل وه، ويشر افعؿري إػ مًلفي هومي ذم ؿراءتف حلوزم            

فؼد وصؾً افٌالؽي مع حوزم "و، ؿراءة تقشعف أو تؼح مؼوصده وتمازره بوفتطٌقؼ

ومو ، ٕن افرجؾ حدد مو هقي افٌالؽي افتل يريد افقصقل إفقفو، (1)"ؿؿي افقظل بذاهتو 

ؽر أن ادفؿي افتل حوول حوزم إكجوزهو ذم "، يريد إكجوزه وذم أي إضور يتؿ ذفؽ

و تـقء بف افعصٌي أوفق افؼقة .وفذفؽ مل جيرؤ أحد ظذ إظودة ؿراءة ظؿؾف ]...[ ادـفوج مم

ؾٌؼل مؼوظف بعقدا ظـ افقصػي افٌالؽقي افتل اؿسحفو ظؾامء افعربقي ذم بدايي هذا 

إذ كجد بلن ذوح تؾخقص ادػتوح ، (2)"افؼرن فؾؿدارس ثؿ فؾجومعوت افعربقي 

ممو مفد فعك ، د ادشوريع افٌالؽقي افؽزىويتؿ تـو، تؽتًح شوحي افدرس افٌالؽل

 إػ أن تؿ كػض افغٌور ظـفو مع افدراشوت ادعوسة.، مجقد افٌالؽي وأههو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .58جلديدة بغ افتخققؾ وافتداول، ص:حمؿد افعؿري، افٌالؽي ا (1)

 .58ادرجع كػًف، ص: (2)
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 خامتة : 

بعد أن خضـو ؽامر ، ظذ مشورف افـفويي تتحدد معومل افـتوئٍ ادتقصؾ إفقفو               

وـوكً أشئؾتف مقجفو فدراشي ، وظفوؿراءة افعؿري هلو وؿـ مؼ، افٌالؽي افعربقي

وؿد ظؿؾ افعؿري ظذ رصد ، وإظودة افتحؼقؼ ذم ظديد افؼضويو افٌالؽقي وافـؼديي

، متحؼؼو مـ مـجزات افٌالؽي افعربقي، ادموهوت افدرس افٌالؽل وافتـؼقى ظـ مشوربف

ـام أدى بحثف ظـ ادرـزيوت وؿـ امتدادات افٌالؽي إػ بقون ، ظز مراحؾ تطقرهو

طوضوت افعومي افتل تـٌـل ظؾقفو إظامل افٌالؽقي افتل ؽوفٌو مو تـتزع مـ شقوؿفو اخل

 وتؼرأ حلًوب مشوريع أخرى بعقدة ظـفو .

وضٌقعتفو أن افٌالؽي افعربقي مٌـقي ، فؼد ثًٌ مـ خالل افٌحٌ ظـ رواؾد افـشلة            

وأن احلرـقي افٌالؽقي ، واخلطويب افتداويل، ظذ أشوس آزدواج بغ افتخققع افشعري

وـوكً ، افـظريي وافتطٌقؼقي ـوكً تًر جـٌو إػ جـى مع احلرـي إدبقي وتطقرهو

مل تؽـ افٌالؽي وقػو ؽر ، تشورك افٌالؽي مهقم افعك ادعرؾقي وتقجفوتف افعؾؿقي

ومـ خالل افدرس ، هلو ؾوظؾقتفو وـؾؿتفو، بؾ ـوكً مـ أشقود افٌقً، مرؽقب ؾقف

ديد متؽـً افدراشوت افعربقي مـ ـشػ مؽقكوت احلجوج وافشعريي افٌالؽل اجل

ؾوٓحتؽوك بوفقاؾد اجلديد أشدى خدمي فؾٌالؽي افعربقي ظـد مـ ، وبالؽي إكقاع

ـام حدث ذم ؿراءة افػالشػي ادًؾؿغ ، أحًـ ؾفؿف وـون ظذ صؾي بوفساث وثقؼي

ة ظذ تصقر ممشس ظذ ـام اكتفك ظؿؾ افعؿري إػ إفؼوء كظر، فؾقاؾد افققكوين

معطقوت مـطؼقي وتقثقؼقي ذم بـوء جزء ووع مـ افـًؼ افٌالؽل افعريب اخلوص بحوزم 
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وأفقوت ادتٌعي ـػقؾي بتصقر ظديد ادـجزات افتل مـ خالهلو كتؿؽـ مـ ، افؼرضوجـل

 ؾفؿ امتداداهتو وتلثراهتو ظذ افٌالؽي افعربقي.      

 ؤيت :وتـؽشػ افـتوئٍ ادتقصؾ إفقفو ـ

وتطقرت بتػوظؾفو مع ، ـوكً افٌالؽي افعربقي مؾؽي ؾطريي ظـد افعرب -0

ؾوـتًًٌ مـ خالل ، افتخققؾ افشعري واإلؿـوع اخلطويب وؿـ افٌقئي اجلوهؾقي

 ذفؽ ؿوبؾقي فتقشقع هذيـ ادجوفغ وآصتغول وؿـفام .

ؾي ـون احلدث افؼرآين مـعطػو أخذ افقظل افٌالؽل افعريب كحق أشئؾي ادػوو -2

وشمال ممهالت ـؾ مـفام وؿـ ، بغ افـص افؼديؿ وتؾؼل افؼرآن افؽريؿ

 مًوءٓت اإلظجوز .

ـون افـؼد افؼوئؿ ظذ ادقازكوت بغ افشعراء ظومال مًوظدا ظذ إذـوء جذوة  -3

واكتؼؾ هذا إمر مع كقظغ بالؽقغ ، افقظل افٌالؽل بؿعوير اإلجودة

 افٌديعقوت . وبالؽي، مهو:بالؽي آختقورات افشعريي

بػضؾ بـوء خؾػقي معتزة ذم جمول كظريي افتؾؼل متؽـ ادؼوع مـ رصد بالؽي  -4

وضريؼي بـوء آختقور ، ومراـز اهتاممفو وحتديد أكقاظفو، آختقورات افشعريي

ومو ادعوير افتل يتؿؽـ مـ خالهلو أصحوهبو مـ اختقور كص دون ، داخؾفو

 آخر .

يمذ إػ رضورة مقاصؾي افٌحٌ ، افعؿري تتٌع افدرس افٌديعل ذم مؼوع -5

ٕن افٌديع يعؽس وجفي بالؽقي خورج آظتٌورات افؽالمقي ، وؿـف

وتتالءم ؿراءتف مع تتٌع تطقر ادذاهى افػـقي ذم افشعر افعريب ، واإليديقفقجقي

 وكثره .
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ـوكً آمتدادات افؽزى ادموهوت ظؽًً اخلؾػقوت افتل صدر ظـفو  -6

كشل ذم بقئي اجلدل واإلؿـوع وافٌحٌ ظـ ادعرؾي ؾلكتٍ بغ ادموه ، أصحوهبو

وادموه صورع مـ أجؾ إثٌوت مؼقفي ظؼوئديي ذم افٌالؽي ، بالؽي افٌقون وافتٌقغ

وبغ ادموه حوور افًوبؼ وبـك مؼوظف ظذ ، ؾؽشػ ظـ ه افػصوحي

 مـوؿضتف ذم مؼقٓتف .

ي ادشوريع ـون مؼوع افًؽوـل وافؼرضوجـل كؿقذجو يعؽس رضورة متوبع -7

 بوفؼراءة افتل حتسم أكًوؿفو ومؼوصدهو وبـقوهتو افتل تتلشس ظؾقفو ظالؿوهتو .

أثؿرت ؿراءة افػالشػي ادًؾؿغ فشعريي أرشطق وخطوبتف ظـ كًؼ ؾريد مـ  -8

وؾفؿ افـص افعريب ذم وقء افقاؾد اجلديد مع ، كقظف ذم ؾفؿ ؾعوفقوت افٌالؽي

افثوين بوشتثامر ادحوور افتل احسام خصقصقوت إول وتعديؾ مؼقٓت 

 تعؽس افؽؾقي وافشؿقفقي ؾقف .

أـز مؼوصد مؼوع افعؿري هق افقصقل بوفٌالؽي افعربقي فتتصؾ بوفٌالؽي  -9

وٓ يتؿ ذفؽ إٓ مـ خالل إظودة افؼراءة ، افعودقي ؛ٕهنو تعد حؾؼي مـ حؾؼوهتو

ؿوئؿ ظذ ، اموإجراء حقار بقـف، وتػفؿ اجلديد افقاؾد، وافػفؿ ادمشس ظؾؿقو

 ؿوظدة افتقاؾؼ .

ؾـصٌح بذفؽ مع بالؽوت ، افٌالؽي اجلديدة ٓ يؿؽـ حكهو ذم ادموه واحد -01

بؾ كجد بالؽوت كقظقي وؿـ افٌالؽي ، معؿؿي تدظل ـؾ واحدة امتالك إحؼقي

اجلديدة واهلدف إشؿك هق تلشقس افٌالؽي افعومي افتل تدرس صتك أكقاع 

متتٌعي ، راصدة افتخققع واإلؿـوظل، ؿعلاخلطوب ؛افؾغقي وادرئل وافً

 افعالؿوت بقـفام واظتامد أحدمهو ظذ أخر دون تـوذم .
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هذا ، اظتؿد افعؿري ظذ مؼقٓت بـققيي ذم افؽشػ ظـ أكًوق ادشوريع افٌالؽقي -00

مل يتـوؿض مع اظتامده ظذ كظريي افتؾؼل ٕن ـؾ وصػ فألكًوق وتػحص 

، فؼوئؿي بقـفو يًتدظل بعد ذفؽ فزامو تلويؾفوفسـقٌفو ومؽقكوهتو وافعالؿوت ا

 واـتشوف احلقار افذي ؿوم بقـفو وبغ ؽرهو ظز تتوبع افتطقر افتورخيل .

ومو درشي ذم افٌالؽي افعربقي ، يؿتد مؼوع افعؿري ظز مو يزيد ظـ ثالثي ظؼقد -02

وفذفؽ خؾصـو إػ كتقجي مػودهو أن جزئقوت ظؿؾ ، يؿتد ظز أربعي ظؼ ؿركو

وأن افعؿؾ افذي ، وأخذهو ـؿقاوقع فؾٌحٌ مػردة، ؿري ؿوبؾي فؾتقشع ؾقفوافع

يًتفدف ؿراءة ادؼوع بلـؿؾف ؿصودرى جفده إظطوء كظرة ظومي ظـف ٕن 

وهذا ، افتػصقؾ يمدي إػ افقفقج وؿـ ـؾ اإلصؽوفقوت افتل ضرحفو افعؿري

وأن  ،يتعذر حتك ظذ صوحى ادؼوع افذي أؿر بلن مؼوظف أـز مـ ظدتف

 افرجؾ كحً مـ كػًف إػ حد افتالر .
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 ادصادر وادراجع : 

 الؼرآن الؽريم . -

 ادراجع الؼديؿة )الساث(:-ب

، ادقازكي بغ صعر أيب متوم وافٌحسي، أمدي أبق افؼوشؿ احلًـ بـ بؼ -0

 م . 2116، 5ط ، افؼوهرة، دار ادعورف، حتؼقؼ افًقد أمحد صؼر

حتؼقؼ حمؿد ، ادثؾ افًوئر ذم أدب افؽوتى وافشوظر، يـابـ إثر وقوء افد -2

 م .0999، صقدا بروت، ادؽتٌي افعكيي، حمقل افديـ ظٌد احلؿقد

 إصعري أبق احلًـ : -3

 م.2113، 0ط، بروت، دار ابـ حزم، اإلبوكي ظـ أصقل افديوكي-

، 0ط، افؼوهرة، دار احلديٌ، مؼوٓت اإلشالمقغ واختالف ادصؾغ-

 م.2115

، حترير افتحٌر ذم صـوظي افشعر وافـثر وبقون إظجوز افؼرآن، ابـ أيب اإلصٌع -4

، افؼوهرة، ادجؾس إظذ فؾشمون اإلشالمقي، حتؼقؼ حـػل حمؿد ذف

 م.2102

حتؼقؼ حمؿد حمقل افديـ ، اإلكصوف ذم مًوئؾ اخلالف، إكٌوري أبق افزـوت -5

 م .2119، افؼوهرة، دار افطالئع، ظٌد احلؿقد

، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي، حتؼقؼ حمؿد صؿس افديـ، ار افعربقيأه -

 م.0997، 0ط

دار ، حتؼقؼ ظٌد ادجقد ترـل، ادـفوج ذم ترتقى احلجوج، افٌوجل أبق افقفقد -6

 م.2112، 3ط، بروت، افغرب اإلشالمل
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، بروت، دار ابـ حزم، افػرق بغ افػرق، افٌغدادي ظٌد افؼوهر بـ ضوهر -7

 م.2115، 0ط

حتؼقؼ ، خزاكي إدب وفى فٌوب فًون افعرب، ٌغدادي ظٌد افؼودر بـ ظؿراف -8

 م.0997، 4ط، افؼوهرة، ظٌد افًالم هورون

، 5ط، افؼوهرة، دار ادعورف، حتؼقؼ أمحد صؼر، إظجوز افؼرآن، افٌوؿالين -9

 م.0998

حتؼقؼ روقان بـ ، افروض ادريع ذم صـوظي افٌديع، ابـ افٌـوء ادراـق -01

 م.0985، 0ط، افدار افٌقضوء، ـؼ ادغربقيدار اف، صؼرون

، بروت، دار افؽتوب افعريب، اإلمتوع وادماكًي، افتقحقدي أبق حقون -00

بوٓبوفٌوفٌوفٌوبوبوفٌوبٌوفٌقالؤٓرؤبوفٌؾٌقًٌقًتؾـوكتوتٌقؾٌقٌؾقٌقؾقٌقٌقؾٌقؾٌقؾم.2115

، افؼوهرة، مصطػك بويب احلؾٌل، حتؼقؼ حًـ افًـدويب، ادؼوبًوت-ب

                     م.  0929

إبراهقؿ و حتؼقؼ مصطػك افًؼو، ؾؼف افؾغي وه افعربقي، افثعوفٌل أبق مـصقر -02

 دت .، 3ط، افؼوهرة، مطٌعي افٌويب احلؾٌل، إبقوري

مؽتٌي ابـ ، حتؼقؼ ظٌد افًالم هورون، افٌقون وافتٌقغ، اجلوحظ أبق ظثامن -03

 م.2101، 0ط، افؼوهرة، شقـو

حتؼقؼ ابراهقؿ ، إلصورات وافتـٌقفوت ذم ظؾؿ افٌالؽيا، اجلرجوين رــ افديـ -04

 م.2112، 0ط، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي، صؿس افديـ

 اجلرجوين ظٌد افؼوهر : -05

دار افؽتى ، حتؼقؼ ظٌد احلؿقد هـداوي، أهار افٌالؽي ذم ظؾؿ افٌقون -

 م. 2110، 0ط، بروت، افعؾؿقي
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، 3ط، افؼوهرة، افتقزيعافؼدس فؾـؼ و، حتؼقؼ حمؿد صوـر، دٓئؾ اإلظجوز -

 م.0992

 حتؼقؼ خؾػ اهلل أمحد، وؿـ ثالث رشوئؾ ذم اإلظجوز، افرشوفي افشوؾقي -

 م.2102، 6ط، افؼوهرة، دار ادعورف، حمؿد زؽؾقل شالمو

حتؼقؼ كك افديـ ، ـتوب افتعريػوت، اجلرجوين ظع بـ حمؿد افؼيػ احلـػل -06

 م.2117، 0ط، افؼوهرة، افؼدس فؾـؼ وافتقزيع، افتقكز

 ابـ جـل أبق افػتح ظثامن : -07

 م.2117، 0ط، افؼوهرة، دار احلديٌ، حتؼقؼ افؼبقـل ذيدة، اخلصوئص-

، دار افؽتى افعؾؿقي، حتؼقؼ حمؿد حًـ إشامظقؾ، ه صـوظي اإلظراب-

 م.2117، 2ط، بروت

حتؼقؼ حمؿد احلٌقى بـ ، مـفوج افٌؾغوء وهاج إدبوء، حوزم افؼرضوجـل -08

 م.0989، 2ط، بروت، فغرب اإلشالملدار ا، اخلقجي

افتؼريى حلد ادـطؼ واددخؾ إفقف بوٕفػوظ افعومقي ، ابـ حزم إكدفز -09

 دت.، بروت، مؽتٌي احلقوة، حتؼقؼ إحًون ظٌوس، وإمثؾي افػؼفقي

حتؼقؼ خؾػ ، وؿـ ثالث رشوئؾ ذم اإلظجوز، بقون إظجوز افؼرآن، اخلّطويب -21

 م.  2102 6ط، افؼوهرة، دار ادعورف ،، حمؿد زؽؾقل شالمو اهلل أمحد

، حتؼقؼ إبراهقؿ صؿس افديـ، اإليضوح ذم ظؾقم افٌالؽي، اخلطقى افؼزويـل -20

 م.2113، 0ط، دار افؽتى افعؾؿقي

ممشًي افرشوفي ، حتؼقؼ مصطػك افشقخ، ادؼدمي، ابـ خؾدون ظٌد افرمحـ -22

 م .2102، 0ط، دمشؼ، كوذون
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حتؼقؼ كك اهلل حوجل ، درايي اإلظجوز هنويي اإلجيوز ذم، افرازي ؾخر افديـ -23

 م.2114، 0ط، بروت، دار صودر، مػتل أوؽع

حتؼقؼ حمؿد حمقل ، افعؿدة ذم حموشـ افشعر وآدابف وكؼده، ابـ رصقؼ افؼرواين -24

 م.2119، افؼوهرة، دار افطالئع، افديـ ظٌد احلؿقد

 وؿـ ثالث رشوئؾ ذم، افـؽً ذم إظجوز افؼرآن، افرموين ظع بـ ظقًك -25

، دار ادعورف، ، حمؿد زؽؾقل شالمو حتؼقؼ خؾػ اهلل أمحد، إظجوز افؼرآن

 م. 2102 6ط، افؼوهرة

 افزخمؼي جور اهلل : -26

حتؼقؼ ، افؽشوف ظـ حؼوئؼ افتـزيؾ وظققن إؿوويؾ ذم وجقه افتلويؾ -

 م.2119، 3ط، بروت، دار ادعرؾي، خؾقؾ صقحو 

حتؼقؼ ،  دمـقس أشوفقى افٌديعادـزع افٌديع ذم، افًجؾامد أبقحمؿد افؼوشؿ -27

 م.0981، 0ط، افربوط، مؽتٌي ادعورف، ظالل افغوزي

دار افؽتى ، حتؼقؼ ظٌد احلؿقد هـداوي، مػتوح افعؾقم، افًؽوـل أبقيعؼقب -28

 م.0998، 0ط، بروت، افعؾؿقي

، 0ط، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي، ه افػصوحي، ابـ شـون اخلػوجل -29

 م.0989

، دار افتوريخ، حتؼقؼ ظٌد افًالم هورون، فؽتـوبا، شقـــٌقيف أبقبؼ -31

 م.2116، 0ط، بروت

 ابـ شقـو افشقخ افرئقس : -30

، 3ط، افؼوهرة، دار ادعورف، حتؼقؼ شؾقامن دكقو، اإلصورات وافتـٌقفوت-

 م.0968
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 م0981، 2ط، بروت، دار افؼؾؿ، حتؼقؼ ظٌد افرمحـ بدوي، ظققن احلؽؿي-

 دت.، افؼوهرة، ادطٌعي إمريي، شؾقؿ شومل حتؼقؼ حمؿد، افشػوء )اخلطوبي (-

 م.0966، افؼوهرة، حتؼقؼ ظٌد افرمحـ بدوي، افشػوء )افشعر (-

 افًققضل جالل افديـ : -32

دار ، مرزوق ظع إبراهقؿو حتؼقؼ ظٌد افؼودر ظطو، أهار ترتقى افؼرآن-

 م.2112، افؼوهرة، افػضقؾي

 م.2118، بروت، دار افػؽر، حتؼقؼ خوفد افعطور، اإلتؼون ذم ظؾقم افؼرآن-

، دار افػؽر، حتؼقؼ ظٌد افرحقؿ حمؿقد، ادزهر ذم ظؾقم افؾغي وأكقاظفو-

 م.2117، بروت

دار افؽتى ، حتؼقؼ أمحد صؿس افديـ، معسك إؿران ذم إظجوز افؼرآن-

 م.0988، 0ط، بروت، افعؾؿقي

حتؼقؼ ، ػادقاؾؼوت أو ظـقان افتعريػ بلهار افتؽؾق، افشوضٌل أبق إشحوق -33

 م.2103، 0ط، دمشؼ، افرشوفي كوذون، حمؿد مرايب

حتؼقؼ حمؿد ظٌد افغـل ، تؾخقص افٌقون ذم جموزات افؼرآن، افؼيػ افريض -34

 م.2102، 0ط، افؼوهرة، مؽتٌي أداب، حًـ

حتؼقؼ يقشػ حمؿد ، افرشوفي افعذراء ذم مقازيـ افٌالؽي، افشقٌوين أبق افقن -35

 م.2115، فؼوهرةا، دار افطالئع، ظٌد افقهوب

  ،مؽتٌـي اخلـوكجل افؼـوهرة، حتؼقؼ حمؿد ؾماد شزـغ، جموز افؼرآن، أبق ظٌقدة -36

 .د ت 

 هـ.0321، 0ط، افؼوهرة، اخلوكجل، ـتوب افصـوظتغ، افعًؽري أبق هالل -37
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افطراز ادتضؿـ ٕهار افٌالؽي وظؾقم حؼوئؼ ، افعؾقي حيقك بـ محزة -38

 م.2119، 0ط، افؼوهرة، ديٌدار احل، حتؼقؼ افؼبقـل ذيدة، اإلظجوز

حتؼقؼ أمحد حًـ ، افصوحٌل ذم ؾؼف افؾغي افعربقي، ابـ ؾورس أمحد بـ زـريوء -39

 م.2117، 2ط، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي، بًٍ

، ممشًي افرشوفي كوذون، تلويؾ مشؽؾ افؼرآن، ابـ ؿتقٌي ظٌد اهلل بـ مًؾؿ -41

 م.2119، 0ط

، افؼوهرة، مؽتٌي اخلوكجل، صطػكحتؼقؼ ـامل م، كؼد افشعر، ؿدامي بـ جعػر -40

 م.0989

، خري شعقدو حتؼقؼ ظامد زـل افٌورودي، اجلومع ٕحؽوم افؼرآن، افؼرضٌل -42

 م.2102، 01ط، افؼوهرة، ادؽتٌي افتقؾقؼقي

 م.2118، 2ط، بروت، دار صودر، مجفرة أصعور افعرب، افؼرر أبق زيد -43

دار افؽتى ، ديـحتؼقؼ إبراهقؿ صؿس اف، ذح ديقان احلامشي، ادرزوؿل -44

 م.2113، 0ط، افعؾؿقي بروت

، دار افػؽر، حمؿد ظع محد اهللو حتؼقؼ موزن مٌورك، مغـل افؾٌقى، ابـ هشوم -45

 م.2117، بروت

 ج/ ادراجع اْلديثة وادعارصة:

 م0989، 2ط، بروت، دار أداب، افشعريي افعربقي، أدوكقس ظع أمحد شعقد -0

 م.2100، 0ط، افؼوهرة، ؾـؼرؤيو ف، افؾغي واخلطوب، أوـون ظؿر -2

 بورة ظٌد افغـل: -3

اهلقئي ادكيي افعومي ، إصؽوفقي تلصقؾ احلداثي ذم اخلطوب افـؼدي ادعوس -

 م.2115، فؾؽتوب
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، مـشقرات اإلختالف، اهلرمقـقضقؼو وافػؾًػي كحق مؼوع ظؼؾ تلويع  -

 م.2118، 0ط، اجلزائر

وؿـ ـتوب كظريي افتؾؼل: ، اشتعورة افٌوث واشتعورة ادتؾؼل، بؾؿؾقح إدريس -4

 م.0997، 0ط، ضٌعي ـؾقي أداب ادغرب، إصؽوٓت وتطٌقؼوت

، 0ط، افدار افٌقضوء، دار تقبؼول، افؽتوبي بقديـ، بـعٌد افعويل ظٌد افًالم -5

 م.2119

 م2115، ادغرب، ادرـز افثؼوذم افعريب، افًؿقوئقوت وافتلويؾ، بـؽراد شعقد -6

، 0ط، ظومل افؽتى احلديٌ إربد، جدراشوت ذم احلجو، افدريدي شومقي -7

 م2119

 م 2101، 0ط، بروت، دار افؽتوب اجلديد، احلجوج وادغوفطي، افرايض رصقد -8

، ادغرب، ادرـز افثؼوذم افعريب، تلويالت وتػؽقؽوت، افزيـ حمؿد صقؿل -9

 م.2112، 0ط

مـشقرات ، مـ ؾؾًػوت افتلويؾ إػ كظريوت افؼراءة، ذذم ظٌد افؽريؿ -01

 .2117. 0ط، آختالف

افتػؽر افٌالؽل ظـد افعرب أشًف وتطقره إػ افؼرن ، صؿقد محودي -00

 م.2101، 3ط، بروت، دار افؽتوب اجلديد، افًودس

 صقفي ظٌد اهلل: -02

وؿـ ـتوب ، احلجوج أضره ومـطؾؼوتف مـ خالل مصـػ ذم احلجوج -

 د ت.، ـؾقي أداب مـقبي، أهؿ كظريوت احلجوج ذم افتؼوفقد افغربقي

، دار افػورايب، افؼرآن مـ خالل أهؿ خصوئصف إشؾقبقي احلجوج ذم -

 م2117. 0ط، بروت
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 م.2100، 03ط، افؼوهرة، دار ادعورف، افٌالؽي تطقر وتوريخ، وقػ صقؿل -03

دار ، احلجوج ذم افٌالؽي افعربقي ادعوسة، افطؾٌي حمؿد شومل حمؿد إمغ -04

 م.2118، 0ط، بروت، افؽتوب اجلديد ادتحدة

 د ت.، دار ادعورف، حديٌ افشعر وافـثر مـ، ضف حًغ -05

، وؿـ ـتوب احلجوج مػفقمف وجموٓتف، احلجوج ذم افؾغي، افعزاوي أبقبؽر -06

 م.2101، 0ط، إربد، ظومل افؽتى احلديٌ

، 6ط، بروت، ادرـز افثؼوذم افعريب، اخلطقئي وافتؽػر، افغذامل ظٌد اهلل -07

 م.2116

 ؾضؾ صالح: -08

 م0995، 0ط، بروت، أدابدار ، أشوفقى افشعريي ادعوسة -

 م.0992، افؽقيً، ظومل ادعرؾي، بالؽي اخلطوب وظؾؿ افـص -

، بروت، دار افؽتوب اجلديد ادتحدة، آشتدٓل افٌالؽل، ادٌخقت صؽري -09

 م.2101، 2ط

 ادتقـؾ أمحد: -21

 م.2101، 0ط، ادغرب، دار إمون، اخلطوب وخصوئص افؾغي افعربقي -

، 2ط، بروت، دار افؽتوب اجلديد، ريافؾًوكقوت افقطقػقي مدخؾ كظ -

 م.2101

 م2104، اجلزائر، دار افٌصوئر، كظريي افؾغي افعربقي، مرتوض ظٌد ادوفؽ -20

 مشٌول حمؿد: -22

، 0ط، افؼوهرة، دار افعغ، افٌالؽي وإدب مـ صقر افؾغي إػ صقر اخلطوب -

 م.2101
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 م.2117، ادغرب، إؾريؼقو افؼق، افٌالؽي وإصقل -

 م.2116، افدار افٌقضوء ادغرب، أؾريؼقو افؼق ،بالؽي افـودرة -

 مػتوح حمؿد: -23

، ادغرب، ادرـز افثؼوذم افعريب، حتؾقؾ اخلطوب افشعري)اشساتقجقي افتـوص( -

 م.2115، 4ط

 م.0989، 0ط، افدار افٌقضوء، دار افثؼوؾي، ذم شقؿقوء افشعر افؼديؿ -

 م.0991، 0ط، افدار افٌقضوء، دار تقبؼول فؾـؼ، جمفقل افٌقون -

، ادغرب، افدار افٌقضوء، ادرـز افثؼوذم افعريب، افتؾؼل وافتلويؾ مؼوربي كًؼقي -

 م.2119، 3ط

، بروت، ادمشًي افعربقي فؾدراشوت وافـؼ، مػوهقؿ افشعريي، كوطؿ حًـ -24

 م.2118، 0ط

، 0ط، افربوط، دار إمون، افند افعريب مػوهقؿ ودمؾقوت، يؼطغ شعقد -25

 م.2102

، وفقي ادصطؾح ذم اخلطوب افـؼدي افعريب اجلديدإصؽ، وؽؾقز يقشػ -26

 م.2118، 0ط، اجلزائر، مـشقرات آختالف

، أشئؾي افػؽر افٌالؽل ذم ادغرب مؼوربي دؼوع حمؿد افعؿري، افقؿالحل حمؿد -27

اجلزائر –افربوط /مـشقرات آختالف  –دار إمون ، وؿـ افٌالؽي واخلطوب

 م.2104، 0ط، /مـشقرات وػوف بروت

 ادراجع إجـبقة ادسمجة :-د

 م.2118، ادغرب، أؾريؼقو افؼق، ترمجي ظٌد افؼودر ؿـقـل، اخلطوبي، أرشطق -0

 م.0953، افؼوهرة، مؽتٌي افـفضي ادكيي، ترمجي ظٌد افرمحـ بدوي، ؾـ افشعر -
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 أؾالضقن: -2

 دار افؼؾؿ بروت د ت.، ترمجي حـو خٌوز، اجلؿفقريي -

 م.0966، بروت، صودردار ، ترمجي أديى كصقر، اخلطقى -

، دار رؤيي، ترمجي ظؿر أوـون، ؿراءة جديدة فؾٌالؽي افؼديؿي، بورت روٓن -3

 م.2100، افؼوهرة

ادرـز ، ترمجي شعقد افغوكؿل، ريؽقر بقل:كظريي افتلويؾ اخلطوب وؾوئض ادعـك -4

 م.2116، 2ط، ادغرب، افدار افٌقضوء، افثؼوذم افعريب

، 0ط، اؾريؼقو افؼق، ترمجي حمؿد افعؿري بؾقٌ هـريش: افٌالؽي وإشؾقبقي -5

 م.0999

ادرـز ، ترمجي شعقد افغوكؿل، أشوشقوت افؾغي، جوـًٌقن رومون ومقريس هوفي -6

 م.2118، 0ط، بروت، افثؼوذم افعريب

، 3ط، افؼوهرة، دار ادعورف، ترمجي أمحد درويش، بـوء فغي افشعر، جقن ـقيـ -7

 م.0993

ي حمؿد معتصؿ وظٌد اجلؾقؾ إزدي وظؿر ترمج، خطوب احلؽويي، جرار جقـقً -8

 م.2113، 3ط، اجلزائر، مـشقرات آختالف، احلع

مؽتٌي ادـوهؾ ، ؾعؾ افؼراءة ترمجي محقد حلؿقداين واجلاليل افؽديي، ؾقفػغوكغ إيزر -9

 دت.

ترمجي حمؿد افقيل وظوئشي ، افٌالؽي اددخؾ فدراشي افصقر افٌقوكقي، مقرو ؾراكًقا -01

 م.2113، فؼقاؾريؼقو ا، جرير

، مطٌعي إؾؼ ؾوس، تر حمؿد مًوظدي، كحق مجوفقي فؾتؾؼل، هوكز روبرت يووس -00

 دت .
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، مـشقرات اجلؿؾ، ترمجي أبق افعقد دودو، أصؾ افعؿؾ افػـل، هويدؽر مورتـ -02

 م.2113، 0ط، أدوكقو

، ترمجي ظز افديـ اشامظقؾ ادؽتٌي أـوديؿقي، كظريي افتؾؼل، هقفى روبرت -03

 م.2111

، ترمجي صؽري ادٌخقت ورجوء بـ شالمي، افشعريي، وف تزؾقطونضقدور -04

 م.0991، 2ط، ادغرب، تقبؼول فؾـؼ

 بالؾغة إجـبقة: -0

1- Aron kibedi varga :Rhétorique et littérature. Etudes de structures 

classiques;Didier,paris,1970. 

2- Chaim perelman et Lucie Olbrechts- tyteca : Traité de 

l'argumentation : La nouvelle rhétorique, université de bruxel ,5em 

ed ,2000. 

3- Groupe Mu, Rhétorique générale ,édition du seuil ,1982. 

4- Olivier Reboule, La Rhétorique ,puf  paris ,2
e
 édition 1986. 

 ثاكقا :ادعاجم 

 أ/ بالؾغة العربقة:

، تح ظٌد اهلل ظع افؽٌر، فًون افعرب، ـظقرمجول افديـ أبق افػضؾ بـ م -0

، افؼوهرة مك، دار ادعورف، هوصؿ حمؿد افشوذيل، حمؿد أمحد حًى اهلل

 م.0980

دار ، د تح، افؼومقس ادحقط، جمد افديـ حمؿد بـ يعؼقب افػروزآبودي  -2

 م.2101، بروت فٌـون، افػؽر

 ب/بوفؾغي إجـٌقي :

1- Alain viala. Paule  aron ,denis saint jack,dictionnaie du litteraire 

,puf, 2
e
ed: 2006. 
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 ثالثا :ادواقع اإللؽسوكقة :

   http://medelomari.perso.sfr.fr/entree.htmمقؿع حمؿد افعؿري :  -0

 

  

http://medelomari.perso.sfr.fr/entree.htm
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